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KARTA USŁUGI NR DG/5
Nazwa usługi:

LICENCJE NA TRANSPORT DROGOWY TAKSÓWKĄ NA TERENIE GMINY STRONIE ŚLĄSKIE
Podstawa prawna

• Ustawa z 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. .Nr 125, poz. 1371 ze
zmianami),
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.12.2003 r.
w sprawie wzoru licencji na wykonywanie transportu drogowego, wypisu z licencji
oraz wykazu pojazdów samochodowych (Dz.U. Nr 217, poz. 2139),
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14.12. 2001 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za czynności administracyjne związane z
udzielaniem i wydawaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego
osób i rzeczy oraz egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji
zawodowych (Dz.U. Nr 150, poz. 1685) oraz art. 35 par. 1-3 kpa.
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 kwietnia 2004r. w sprawie
wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem
transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu
kompetencji zawodowych (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2004 r.)
• Uchwała Nr XLVII/334/02 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 10
października 2002 r. w sprawie określenia liczby wydawanych licencji na
wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2003.

Kogo dotyczy

Sprawa dotyczy osób ubiegających się o licencję na transport drogowy
taksówką na terenie Gminy Stronie Śląskie.
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Osoba właściwa
do załatwienia sprawy
Sposób załatwienia
sprawy
Wymagane dokumenty

mgr inż. Edyta Szkudlarek, mgr Bogdan Birówka
Decyzja Burmistrza Stronia Śląskiego - udzielenie licencji na wykonywanie
transportu drogowego taksówką.
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Opłaty

•

Wniosek o udzielenie licencji
Odpis z rejestru przedsiębiorców lub kserokopia wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej
Kserokopie zaświadczeń: NIP i REGON
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz zdanym egzaminie w zakresie
transportu drogowego taksówką
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
Kopia świadectwa kwalifikacji lub oświadczenie potwierdzające spełnienie
przez przedsiębiorcę wymagań określonych ustawą o transporcie drogowym
Kopie dowodu rejestracyjnego z wpisem Taxi, w przypadku gdy
przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu - prawo do dysponowania nim
Kopię świadectwa legalizacji urządzenia kontrolno - pomiarowego
(taksometru)
Zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm przedsiębiorcy osobiście wykonującego
usługi lub kierowcy
Administracyjna: W zależności od czasu ważności licencji: od 2 do 15 lat:

200 zł; od 16 do 30 lat: 250 zł; od 31 do 50 lat: 300 zł
Czas załatwienia sprawy

Do 30 dni

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Stronia Śląskiego w
terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Inne informacje/ uwagi

•Licencja obowiązuje na taksówki osobowe do 9 osób łącznie z kierowcą.
•Przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na piśmie wszelkie zmiany
danych nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Dotyczy to w
szczególności zawieszania działalności na okres powyżej 6 miesięcy, utraty
ważności
dokumentów
lub
danych
zawartych
w
licencji.
Przedsiębiorca nie może odstępować licencji ani przenosić uprawnień
wynikających
z
tych
dokumentów
na
osobę
trzecią.
•W razie utraty licencji wydaje się na wniosek przedsiębiorcy, wtórnik licencji.
•Opłata za wydanie wtórnika:
- w razie utraty licencji na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy
10% opłaty wymaganej za udzielenie licencji w danym okresie ważności licencji
- w innych przypadkach, pobiera się opłatę w wysokości 25% opłaty należnej za
udzielenie licencji za dany okres ważności licencji.

Formularze do pobrania

Wniosek o udzielenie licencji (Druk Nr DG.5) pobierz

Opracował Edyta Szkudlarek

Zatwierdził Dariusz Chromiec

