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KARTA USŁUG nr SP/4 
___________________________________________________________________________________ 

Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 
 

Podstawa prawna: 

• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013, poz. 1414 ze zm.), 

• Rozp.Min.Infrastr. z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności 

administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie               

i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013, poz. 916) 

Wymagane dokumenty: 
1. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego - Druk SP/4 – pdf,  
2. Załączniki do wniosku: 

a) oświadczenie lub zaświadczenie o  niekaralności osób,   
b) uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym określone w ustawie z dnia   
   05.01.2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151 ze zm.) – prawo    
   jazdy, 
c) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na  
  stanowisku kierowcy,  

d) orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania 
pracy na stanowisku kierowcy,     

e) tytuł prawny do dysponowania pojazdem,  
f) kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu,  
g) kserokopię świadectwa legalizacji urządzenia kontrolno-pomiarowego, 

W przypadku zatrudnienia przez przedsiębiorcę kierowców, należy przedłożyć ich dokumenty, 
wymienione w ppkt a, b, c, d.                                                                                            
3. Potwierdzenie wniesienia opłaty za udzielenie licencji. 

Miejsce złożenia dokumentów: 
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim, pok. 210 

Opłaty: 
Opłata za udzielenie licencji uzależniona jest od wnioskowanego okresu jej ważności: 

a) od 2-15 lat - 200,00 zł 
b) powyżej 15 do 30 lat - 250,00 zł 
c) powyżej 30 do 50 lat - 300,00 zł 

Termin i sposób załatwienia sprawy: 
Do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku 

Jednostka odpowiedzialna: 
Referat Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim, park Fryderyka 
Chopina, p. Alicja Oleksy, pokój nr 15 (I piętro), tel. 94 36 334 85 wew. 863 lub 94 34 46 863,  
e-mail: firmy@drawsko.pl  

Tryb odwoławczy: 
Od decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania licencji stronie przysługuje odwołanie do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie. Odwołanie należy złożyć w terminie 
14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Drawska Pomorskiego. 

Uwagi i dodatkowe informacje: 
1. Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały, 

2. W przypadku działania przez przedstawiciela, należy dołączyć pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej 
sprawę. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz 
jego odpisu, wpisu lub kopii (nie dotyczy dokumentu poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony 
organ, upoważniającego do odbioru dokumentu oraz pełnomocnictwa) 

 

Stan na 01.01.2014 r. 
 


