PRZEWODNIK PO USŁUGACH URZĘDU MIASTA I GMINY W MIKOŁAJKACH
LICENCJA NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ
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Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką.
Odpis z rejestru przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej;
Kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
Kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON);
Zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność członka organu
zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w
przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzące działalność gospodarczą 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, a także nie byli
skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu
w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku a ponadto za
przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
Oświadczenie przedsiębiorcy, iż zatrudnieni przez niego kierowcy oraz sam przedsiębiorca
osobiście wykonujący przewozy spełniają wymagania określone w przepisach prawa o
ruchu drogowym, nie byli skazani za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w
komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku a ponadto za
przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
Ponadto przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić
kierowcę, jeżeli osoba ta ukończyła 21 lat, posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania
pojazdem samochodowym, określone w ustawie w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym; nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na
stanowisku kierowcy; nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na
stanowisku kierowcy;
Posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką
potwierdzonego zdanym egzaminem lub wykazanie się co najmniej 5-letnią nieprzerwaną
praktyką w zakresie wykonywania tego transportu; przerwa w wykonywaniu transportu
drogowego nie może być dłuższa niż 6 kolejnych miesięcy z przyczyn zależnych od niego;
Wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów
dopuszczających pojazd do ruchu, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem –
również dokument stwierdzający prawo do dysponowania nimi.

Za udzielenie licencji na krajowy transport drogowy osób taksówką osobową na terenie
miasta Mikołajki pobiera się opłatę stałą w wysokości:
· 200 zł - gdy termin ważności licencji wynosi od 2 do 15 lat,
· 250 zł - gdy termin ważności licencji wynosi od 16 do 30 lat,
· 300 zł - gdy termin ważności licencji wynosi od 31 do 50 lat.
Za wymianę licencji (w przypadku zmiany danych zawartych w licencji) opłata wynosi
10% opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

W ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów.

W TERMINIE 14 DNI OD DATY OTRZYMANIA DECYZJI ODMOWNEJ DO
SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W OLSZTYNIE ZA
TRYB
ODWOŁAWCZY POŚREDNICTWEM BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI
·
PODSTAWA
PRAWNA
·

Art. 5 ust. 1 i 3 pkt 1, 4 i 5, art. 6 i 7 ust. 2 pkt 2 oraz art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6
września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z
późn. zm.);
§ 2 ust. 1 pkt 1 i § 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r.
w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z
wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie
certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 159, poz. 1664)

Zaopiniowała – AGNIESZKA KRYMSKA

Mikołajki, dnia ......................................

Urząd Miasta i Gminy
w Mikołajkach

WNIOSEK
O WYDANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO
TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ
1. OZNACZENIE PRZEDSIĘBIORCY – SIEDZIBA I ADRES:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
2. NUMER W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW ALBO W EWIDENCJI
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
.................................................................................................................................................
3. REGON .................................................................................................................................
4. NIP .........................................................................................................................................
5. OBSZAR: …………………………………………………………………………………
6. RODZAJ I LICZBA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, KTÓRYMI
DYSPONUJE PRZEDSIĘBIORCA.
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Czas na jaki licencja ma być udzielona (2 – 15), (15 – 30), (30 – 50),
.......................................................................................................................................................
( wpisać określoną liczbę lat )

........................................................
(czytelny podpis)
Załączniki:
1) odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej,
2) kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej REGON,
3) kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,
4) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonym zdanym
egzaminem lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
poświadczające co najmniej 5-letnią praktykę w zakresie wykonywania tego transportu; przerwa nie może
być
dłuższa
niż
kolejnych
6
miesięcy
z przyczyn zależnych od przedsiębiorcy,
5) zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność osób, o których mowa
w art.5 ust.3 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym,
6) oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art.5 ust.3 pkt
4 lub w art.6 ust.1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym,
7) wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do
ruchu, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów-również dokument
potwierdzający prawo dysponowania nimi.
Za udzielenie licencji na krajowy transport drogowy osób taksówką osobową na terenie Gminy Mikołajki
pobiera się opłatę w wysokości:
· 200 zł - gdy termin ważności licencji wynosi od 2 do 15 lat,
· 250 zł - gdy termin ważności licencji wynosi od 16 do 30 lat
· 300 zł - gdy termin ważności licencji wynosi od 31 do 50 lat.

Mikołajki, dnia ………………………..

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany oświadczam, iż zatrudnieni przeze mnie kierowcy spełniają
warunki określone w :
Art.5 ust.3 pkt.4
Przedsiębiorcy udziela się licencji, z zastrzeżeniem art.6, jeżeli:
przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy i zatrudnieni przez przedsiębiorcę kierowcy,
a także inne osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewozy
na jego rzecz, spełniają wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
– Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku
do kierowców, a także nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa
umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub
środowisku.”
lub
Art.6 ust.1 pkt.2
1) zatrudnieni przez niego kierowcy oraz sam przedsiębiorca osobiście wykonujący
przewozy:
a) spełniają wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym,
b) nie byli skazani za przestępstwa, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.4, a ponadto za
przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej
i obyczajności
c) posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego
taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem, lub wykażą się co najmniej
5-letnią praktyką w zakresie wykonywania tego transportu; przerwa
w wykonywaniu transportu drogowego nie może być dłuższa niż kolejnych
6 miesięcy przyczyn zależnych od nich.

……………………………
(czytelny podpis)

