Urząd Miasta
w Ostrowcu Świętokrzyskim

P – 8 – K80

Wersja XII

KARTA STANOWISKOWA
w sprawie:
UDZIELENIA LICENCJI NA PODJĘCIE I WYKONYWANIE KRAJOWEGO
TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ

1.

Od czego mam zacząć?



należy dokładnie i czytelnie wypełnić wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie
krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką;
złożyć wniosek w Biurze Obsługi Interesanta, sala C, stanowisko Nr 7

Do wniosku należy dołączyć:
1) 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,
2) oświadczenie przedsiębiorcy osobiście wykonującego krajowy transport drogowy
w zakresie przewozu osób taksówką,
3) w przypadku zamiaru zatrudnienia kierowców – oświadczenie przedsiębiorcy o zamiarze
zatrudnienia kierowców wykonujących krajowy transport drogowy w zakresie przewozu
osób taksówką,
4) kserokopię dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego wraz z adnotacją TAXI,
a w przypadku braku takiej adnotacji w pozwoleniu czasowym – kserokopię pozwolenia
czasowego wraz z kserokopią badania technicznego pojazdu potwierdzającego
spełnianie wymagań technicznych pojazdu określonych przepisami prawa o ruchu
drogowym, którymi transport drogowy taksówką ma być wykonywany,
5) w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu – dokument
stwierdzający prawo do dysponowania pojazdem (np. umowa użyczenia, leasingu, itp.),
6) dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.
*) Dodatkowo do wniosku należy dołączyć fotografię o rozmiarze 3,5 x 4,5 cm w celu
wydania identyfikatora oraz oznaczeń na taksówkę.

*) dotyczy przedsiębiorców ubiegających się o nową licencję.

1

Urząd Miasta
w Ostrowcu Świętokrzyskim

P – 8 – K80

Wersja XII

2.




3.


4.

Ile za licencję będę musiał płacić?
na obszar gminy:
na okres 2 - 15 lat – 200 zł
na okres 15 - 30 lat – 250 zł
na okres 30 - 50 lat – 300 zł
za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty, o której mowa powyżej,
stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

Jak długo muszę czekać na licencję?
nie dłużej niż 30 dni.

W jaki sposób mam odebrać licencję?



należy odebrać osobiście; wówczas do odebrania licencji niezbędny będzie dowód
osobisty wnioskodawcy lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość.

5.

A czy to wszystko zgodne z prawem?



ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym ,
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,
uchwała Nr XIV/56/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja
2019 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego
uchwała nr VIII/15/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia
2015 r. w sprawie określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy
przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski







6. O czym jeszcze muszę pamiętać?


organ administracji publicznej w drodze decyzji administracyjnej może odmówić
udzielenia licencji, na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Kielcach.
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