UZYSKANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU
DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ

Sprawę załatwia
Stanowisko ds. kadr, samorządów ,ewidencji działalności gospodarczej
pokój nr 26 na II piętrze budynku, tel. 3290963 wew.128
Wymagane dokumenty od wnioskodawcy
●wniosek o wydanie licencji z załącznikami złożony na piśmie lub w postaci dokumentu
elektronicznego zawierający następujące dane:
- oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania,
- informacje o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym ( KRS),
- numer identyfikacji podatkowej (NIP),
- określenie rodzaju, zakresu i obszaru wykonywanego transportu,
- czas, na jaki licencja ma być udzielona.
●załączniki do wniosku:
- oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką
jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej
działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji,
- oświadczenie o zamiarze zatrudnienia ( bądź nie) kierowców spełniających wymagania
określone w ustawie o transporcie drogowym albo oświadczenie o zamiarze współpracy z
osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewozy na
jego rzecz, spełniającymi warunki określone w ustawie o transporcie drogowym,
- w przypadku przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy oryginały lub kserokopie :
prawa jazdy, zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych
do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz orzeczenia psychologicznego
stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na
stanowisku kierowcy,
- wykaz pojazdów zawierających markę i typ pojazdu, rodzaj/przeznaczenie, numer
rejestracyjny, numer VIN, a w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu
wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem,
- kserokopia krajowego dokumentu dopuszczającego pojazd /pojazdy do ruchu z wpisem
dopuszczenia do ruchu jako taksówka,
- świadectwo legalizacji urządzeń pomiarowo-kontrolnych,
- dowód wniesienia opłaty,
- pełnomocnictwo, jeżeli w imieniu przedsiębiorcy załatwia osoba przez niego upoważniona.
Opłaty
Wysokość opłaty zależy od okresu ważności licencji i wynosi:
- od 2 do 15 lat - 200,00 zł
- powyżej 15 do 30 lat – 250,00 zł
- powyżej 30 do 50 lat – 300,00 zł
W przypadku zmiany danych w licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty, o której
mowa wyżej, tj.:
- od 2 do 15 lat – 20,00 zł
- powyżej 15 do 30 lat – 25,00 zł
- powyżej 30 do 50 lat – 30,00 zł
Opłatę za udzielenie lub zmianę licencji uiszcza się w kasie Urzędu lub przelewem na
rachunek UM : BS Żagań O/Nowogród Bobrzański : 43 9657 0007 0020 0200 0693 0003

INFORMACJE DODATKOWE
● o udzielenie licencji może ubiegać się tylko przedsiębiorca, czyli osoba fizyczna
prowadząca działalność gospodarczą lub spółka prawa handlowego, stowarzyszenie wpisane
do Rejestru Przedsiębiorców KRS,
● licencja jest dokumentem uprawniającym przedsiębiorcę do zarobkowego wykonywania
transportu, dotyczy określonego pojazdu i obszaru i jest wydawana na czas nie krótszy niż 2
lata, nie dłuższy niż 50 lat,
● licencje udzielane przez Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego obejmują obszar Gminy
Nowogród Bobrzański,
● w przypadku, gdy wniosek składany jest w postaci dokumentu elektronicznego, załączniki
składa się również w postacie elektronicznej,
● licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób
taksówką udziela się przedsiębiorcy, jeżeli:
- nie został on skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwa skarbowe lub
przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi
gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku, warunkom pracy i płacy albo
innym mającym związek z wykonywaniem zawodu, nie wydano wobec przedsiębiorcy
prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
transportu drogowego,
- posiada tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi
spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym,
którymi transport drogowy ma być wykonywany,
- przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy oraz zatrudnieni przez niego kierowcy nie
zostali skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności
seksualnej i obyczajności, a ponadto nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego
wykonywania kierowcy,
- przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy oraz zatrudnieni przez niego kierowcy
posiadają odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, określone w
ustawie z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami , nie mają przeciwwskazań
zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
● oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Klauzula „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” zawarta w treści
oświadczenia zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań. Składane oświadczenie nie może być wystawione z datą wcześniejszą niż miesiąc
przed złożeniem wniosku.
Termin i sposób załatwienia sprawy
Na podstawie art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawę załatwia się bez zbędnej
zwłoki. Gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – nie później niż w
ciągu miesiąca, a sprawa szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od
dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy
Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze w
terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Nowogrodu
Bobrzańskiego.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym
( Dz.U.2013.1414 jednolity tekst),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r w
sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu
drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
( Dz. U. 2013.916),
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r
w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na
wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów ( Dz.U.2013.713),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego Dz.U.z 2013r,poz.2657t.j.
- ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2012 r,poz. 1282 – t. jednolity).

