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 KARTA  USŁUGI 

Urząd Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie,  

pn-pt. 7:15-15:15      Tel. 52 33-29-540,    fax 52 33-29-591 

www.osie.pl,    www.bip.osie.pl   e-mail:    ug@osie.pl     sekretarz@osie.pl 
 

Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego 

taksówką 

I. WYMAGANE DOKUMENTY 

 

1) WNIOSEK o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie 

przewozu osób taksówką. 

2) Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzone 

zdanym egzaminem, wnioskodawcy osobiście wykonującego przewozy oraz kierowców zatrudnianych 

przez wnioskodawcę.  

3) Zaświadczenie  lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na 

stanowisku kierowcy, orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do 

kierowania  pojazdami, orzeczenie stwierdzające  i brak przeciwwskazań psychologicznych do 

wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. 

4) Oświadczenie o niekaralności, spełnianiu wymogów określonych w art. 39a ust. 1 pkt 1-4 ustawy 

o transporcie drogowym oraz oświadczenie członka (ów) organu zarządzającego osoby prawnej, osoby 

zarządzającej spółką jawną lub komandytową lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że 

spełnia wymóg dobrej reputacji (wzór przykładowego oświadczenia do pobrania). 

5) Oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców lub o zamiarze współpracy z osobami 

niezatrudnionymi, spełniającymi warunki ustawowe (wzór przykładowego oświadczenia do pobrania). 

6) Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi 

spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi 

transport drogowy ma być wykonywany. 

7) Dane pojazdu zawierające następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer 

rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem (do 

wypełnienia w treści wniosku). 

8) Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji. 

9) Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik. 

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 

 
Urząd Gminy Osie 

ul. Dworcowa 6 

86-150 Osie 

Sekretariat -  pok. 10 lub stanowisko ds. działalności gospodarczej -  pok. 9 

 

III. OPŁATY 
 

W zależności od okresu ważności licencji w latach opłata wynosi:  

1) -od 2 lat do 15 lat - 200 zł,  
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2) -od 16 lat do 30 lat - 250 zł,  

3)  od 31 lat do 50 lat - 300 zł.  

Opłata wnoszona jest na rachunek Urzędu Gminy Osie : 

 Bank Spółdzielczy w Osiu Nr  06 8169 0006 0010 5431 2000 0010  

4) Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł. 

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA 

1) Niezwłocznie – sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień.  

2)  Do 1 miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego. 

3) Do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane. 

V. TRYB ODWOŁAWCZY 

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za 

pośrednictwem Wójta Gminy Osie w terminie 14 dni od dnia doręczenia zezwolenia - decyzji.  

TAWA PRAWNA 

VI. PODSTAWA PRAWNA 
1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. 

z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.). 

2) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 

z późn. zm.). 

3)  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 

z późn. zm.). 

4)  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. 

w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu 

drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 916). 

5) 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. z 2013 r., poz. 713). 

VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE) 
 

1) Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji następuje w drodze decyzji 

administracyjnej. 

2) Licencję udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając 

wniosek przedsiębiorcy.  

3) Licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić z niej wynikających praw na osobę 

trzecią. 

4) Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. 

5) Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz 

zakresu ich niezbędnego wyposażenia, taksówkę wyposaża się w:  

a)  taksometr z ważnym dowodem legalizacji; 

b) co najmniej dwa miejsca dla pasażerów, a taksówkę bagażową - co najmniej w jedno miejsce dla 
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pasażera; 

c)  co najmniej dwoje drzwi z każdego boku nadwozia lub dwoje drzwi z prawej strony, jedne z lewej 

strony i jedne z tyłu nadwozia; przepisu nie stosuje się do taksówki bagażowej; 

d) pomieszczenie na podręczny bagaż pasażerów taksówki osobowej; 

e) gaśnicę umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia; 

f) apteczkę doraźnej pomocy; 

g) ogumione koło zapasowe; 

h) dodatkowe światło z napisem "TAXI", 

Dopuszcza się stosowanie dodatkowych oznaczeń zawierających nazwę miejscowości, herb miejscowości, 

numer boczny oraz inne oznaczenia identyfikujące miejscową taksówkę, pod warunkiem że są one zgodne 

z ustaleniami obowiązującymi na obszarze danych gmin lub związku komunalnego. 

 

W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień. 

 


