
Załącznik do Zarządzenia Nr 120.51.2018 

Burmistrza Grodkowa 

z dnia 31 sierpnia 2018 r. 

 

Karta usługi 

 
Numer karty usługi: GK.II.7242.3.10.2018 

 

Data utworzenia/ aktualizacji: 27-09-2018 

 

Nazwa usługi: Licencja na wykonywanie transportu drogowego 

taksówką 
Wydział/komórka odpowie-

dzialna: 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

Miejsce załatwienia sprawy:  pok. nr 18, tel. 77 40 40333 

Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania ad-

ministracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) 

2) Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. (Dz. 

U. z 2017 r., poz. 2200 ze zm.) 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 

2013 r. w sprawie wysokości opłat za  czynności administra-

cyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za 

egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 1265 ze zm.) 

4) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.) 

Wymagane dokumenty: 

 
1) Zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności, 

2) Kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy; 

3) Kopia badania psychologicznego o braku przeciwwskazań 

psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku 

kierowcy, 

4) Kopia prawa jazdy, 

5) Kopia świadectwa legalizacji taksometru zainstalowanego 

w zgłaszanym do przewozów pojeździe, 

6) Kopia krajowego dokumentu dopuszczającego zgłaszany do 

przewozów pojazd do ruchu (dowód rejestracyjny lub 

pozwolenie czasowe z wpisem o dopuszczeniu do ruchu jako 

TAXI), 

7) Dokument potwierdzający prawo dysponowania pojazdem 

zgłoszonym do przewozów, jeżeli wnioskodawca nie jest jego 

właścicielem np. umowa użyczenia, 

8) Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców – zgodnie 

z art. 8 ust. 3 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 

września 2001 r. (Dz.U.2017 r. poz. 2200), 

9) Dowód uiszczenia opłaty 

Wysokość opłaty skarbowej: 17,00 zł - pełnomocnictwo 

Forma płatności:  Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu 

przelewem lub w kasie Urzędu Miejskiego w Grodkowie zlokalizo-

wanej w siedzibie Urzędu przy ul. Warszawskiej 29, w pokoju nr 11 

w godz. :  

•    poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 7:00 – 14:00  



•    środa w godz. 7:00 -16:00  

•    piątek w godzinach 8:00-13:00.  

Rachunek bankowy: Urząd Miejski w Grodkowie  

Bank PKO BP nr konta : 301020 3668 0000 5202 0015 7248 

Wysokość opłaty administra-

cyjnej: 

Opłata administracyjna wnoszona przed odbiorem licencji 

w wysokości: 

- od 2 lat do 15 lat – 200,00 zł  

- powyżej 15 do 30 lat – 250,00 zł  

- powyżej 30 lat do lat 50 – 300,00 zł. 

Forma płatności: Przelew na konto lub wpłata w kasie 

Inne opłaty: brak 

Termin załatwienia sprawy: Na podstawie art. 35 Kodeksu postepowania administracyjnego 

sprawę załatwia bez zbędnej zwłoki. Gdy sprawa wymaga prze-

prowadzenia postepowania wyjaśniającego – nie później niż 

w ciągu miesiąca, a sprawa szczególnie skomplikowana - nie 

później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępo-

wania. 

Odbiór decyzji:  

– osobiście w pokoju nr 18 

- za pośrednictwem poczty pod wskazany przez wnioskodawcę 

adres, bez opłat pocztowych.  

Miejsce złożenia dokumen-

tów:  

Urząd Miejski w Grodkowie, ul. Warszawska 29,  

49-200 Grodków pok. nr 10 

Tryb odwoławczy: Odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19 a w terminie 

14 dni od daty doręczenia za Burmistrza Grodkowa. 

Dodatkowe informacje: brak 

Załączniki do pobrania: 
Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego 

transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.  

 

 

Opracował:                                        Sprawdził:                                       Zatwierdził: 

 

..........................................     ......................................................    .............................................. 
       (Imię i nazwisko, data)                           (imię i nazwisko, data)                         (imię i nazwisko, data) 

 

Justyna Bednarska, 27.09.2018       Arkadiusz Broda                   Andrzej Romian 

http://grodkow.pl/deklaracje/gk_2018/wniosek_licencja_taksowka.doc
http://grodkow.pl/deklaracje/gk_2018/wniosek_licencja_taksowka.doc

