
KARTA USŁUG

1. Nazwa procedury: Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

2. Nazwa wydziału: Wydział Ogólno – Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

3. Podstawa prawna:

1)  Art.5,6,7 i 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( t.j.Dz.U. 

z 2012 r poz. 1265 z poźn. zm.)

2)  Art.35 i art. 36 z dnia 14 czerwca 1960 r. - KPA ( Dz.U. z 2013 r. poz. 267)

3) § 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004 r. w 

sprawie wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z 

tych licencji (Dz.U.Nr 153, poz. 1612)

4) § 2 ust. 1 § 26 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w 

sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z 

wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie 

certyfikatu zawodowego ( Dz.U. Nr 235, poz. 1726 z późn.zm.)

5) część IV kol.3 Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz 

zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o 

opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2012 r. z późn. zm.)

4. Wymagane 
dokumenty:

-  Wniosek o udzielenie licencji  na wykonywanie transportu drogowego taksówką 
( załącznik do procedury)

-  Załączniki do wniosku:

1) zaświadczenie  z  rejestru  skazanych  albo  oświadczenie  o  niekaralności  za 

przestępstwa umyślne ; karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, 

mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska 

lub  warunkom  pracy  i  płacy  albo  innym  przepisom  dotyczącym  wykonywania 

zawodu. ( w załączeniu wzór)

2) kserokopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego 

taksówką,  potwierdzonego  zdanym  egzaminem,  lub  udokumentowanie  5-letniej 

praktyki  w  zakresie  wykonywania  tego  transportu  (  przerwa  w wykonywaniu  nie 

może być dłuższa niż kolejnych 6 miesięcy z przyczyn zależnych od przedsiębiorcy)

3) oświadczenie  dotyczące  zatrudniania  kierowców  spełniających  wymagania 

określone w przepisach ustawy o transporcie drogowym i przepisach ustawy z dnia 5 

stycznia 2011r. – o kierujących pojazdami oraz w innych przepisach określających 

wymagania w stosunku do kierowców ( w załączeniu wzór)

4) oświadczenie o spełnieniu przez przedsiębiorcę wykonującego osobiście transport 



drogowy  wymagań  określonych  w  przepisach  ustawy  o  transporcie  drogowym  i 

przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r- o kierujących pojazdami oraz o w innych 

przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców ( w załączeniu wzór)

5) kserokopia  dowodu  rejestracyjnego  lub  pozwolenia  czasowego  pojazdu  wraz  z 

wpisem o dopuszczalności do ruchu jako taksówki osobowej, a w przypadku gdy 

przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu – również dokumentu potwierdzającego 

prawo do dysponowania nim,

6) potwierdzenie wniesienia opłaty.

5. Opłaty 

Opłata  administracyjna  za  udzielenie  licencji  -  uzależniona  jest  od  wnioskowanego 

okresu jej ważności:

- od 2 do 15 lat - 200 zł

- od 15 do 30 lat - 250 zł

od 30 do 50 lat 300 zł

wnoszona jest z chwilą złożenia wniosku o udzielenie licencji.

7. Termin i sposób 
załatwienia:

- do 7 dni
- w szczególnych przypadkach, po dostarczeniu kompletnych dokumentów  do 30 dni

8. Miejsce złożenia 
wniosku:

Urząd Miejski w Chełmku ul. Krakowska 11 – punkt obsługi petenta
tel. 844 90 10
godz. Pracy urzędu codziennie od 7.30 do 15.30, czwartek od 7.30do 16.00, piątek od 
7.30 do 15.00

9. Jednostka 
odpowiedzialna:

Wydział Ogólno- Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

10. Tryb odwoławczy:
Na decyzję  służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie 
ul. J.Lea 10, 30-048 Kraków za pośrednictwem Burmistrza Chełmka ul. Krakowska 16 
32-660 Chełmek, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

11. Inne informacje: Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały.


