
 

KARTA USŁUGI 
OR.I./08 

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim 

Edycja: 20 

Strona: 1/2 

Nazwa usługi LICENCJA NA WYKONYWANIE TRANSPORTU 
DROGOWEGO TAKSÓWKĄ 

Odpowiedzialny 
za daną usługę 

Emilia Jędrzejczyk – Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej i Informacji  
Marlena Komorowska – Inspektor 

Miejsce 
załatwienia 

sprawy 
Nr telefonu, e-mail 

• Sala Obsługi Mieszkańców (parter) – klatka A 
             Urząd Miejski, ul. Kościuszki 32A, 

• (22) 463-46-59 lub (22) 755-55-34 wew. 212, 213 

Godziny 
urzędowania 

poniedziałek,                   900-1800 

wtorek – czwartek           800-1600 

piątek                              800-1500 

Wymagane 
dokumenty 

1. Oświadczenie członka(ów) organu zarządzającego osoby prawnej, osoby 
zarządzającej spółką jawną lub komandytową lub osoby prowadzącej 
działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji. 

2. Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż 
miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio 
przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego 
kierowcy nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i 
zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za 
przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie 
wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy.  

3. Wykaz pojazdów (marka, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, 
numer VIN, rodzaj tytułu prawnego do dysponowania pojazdem)  

4. Oświadczenie o spełnianiu wymagań wynikających z art. 39a ust. 1 pkt. 1-
4 ustawy o transporcie drogowym  

5. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i/lub wypisów z licencji lub 
zmianę licencji. 

6. Dokumenty potwierdzające:   
a) przeprowadzenie badań stwierdzających brak przeciwwskazań 

zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i brak 
przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,  

b) przeprowadzenie badań stwierdzających brak przeciwwskazań 
psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, 

c) posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym (prawo 
jazdy kategorii B), 

d) wyciąg świadectwa legalizacji taksometru.  
 

Wysokość opłaty 

Opłata za udzielenie licencji płatna w kasie Urzędu lub na rachunek Urzędu wynosi:  
a. Okres ważności od 2 do 15 lat – 200zł ( + 20 zł za każdy zgłoszony 

pojazd + 2 zł za wypis) = 222zł 
b. Okres ważności od 15 do 30 lat – 250zł ( + 25 zł za każdy zgłoszony 

pojazd + 2,50 zł za wypis) = 277,50zł 
c. Okres ważności od 30 do 50 lat – 300zł ( + 30 zł za każdy zgłoszony 

pojazd + 3 zł za wypis) = 333zł 
Potwierdzenie opłaty stanowi załącznik do wniosku. Opłatę należy uiścić w dniu 
złożenia wniosku. 

Termin realizacji 
sprawy  

Niezwłocznie, załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego nie 
później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż 
w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania 
 



Podstawa prawna 
sprawy 

1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. 2019 poz. 
2140 z późn. zm.), 

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. 
Dz. U. 2020 r. poz. 256), 

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1000 z późn. zm.), 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 5 grudnia 2019 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 2019 r., poz. 2377), 

5. 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, poz. 916 ze zm.), 

6. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne 
związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i 
wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz.2463). 
 

Tryb odwoławczy 
sprawy 

Od wydanej decyzji administracyjnej stronie przysługuje odwołanie do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. W trakcie biegu 
terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem 
doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania 
przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.  

Uwagi 

Licencji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, 
uwzględniając wniosek przedsiębiorcy. 
 
Numer rachunku bankowego: 
Bank Pekao SA: 61 1240 6348 1111 0010 4058 8264 
 

Wzory wniosków Wniosek dostępny na www.grodzisk.pl oraz w Sali Obsługi Mieszkańców  

 
Uwaga: aktualność karty jest sprawdzana nie rzadziej niż raz w roku 

 
 

OPRACOWAŁ: SPRAWDZIŁ: ZATWIERDZIŁ: 
Kierownik Referatu Naczelnik Burmistrz 

 
04.05.2020                  Emilia  
                               Jędrzejczyk 

 
04.05.2020            Renata   
                               Dunaj 

 
04.05.2020                Piotr   
                            Galiński 

 

http://www.grodzisk.pl/
http://www.grodzisk.pl/

