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Nazwa usługi:
Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką osobową 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 204, poz. 2088 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek 
2. Wykaz załączników do wniosku o licencję TAXI: 
1) odpis z rejestru przedsiębiorców (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
2) kopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON), 
3) kopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP), 
4) zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność, 
5) kopia świadectwa kwalifikacji, określonego przepisami o ruchu drogowym do czasu upływu jego 

ważności  lub  6)  oświadczenie  poświadczające  spełnienie  przez  kierowcę  osobiście 
wykonującego  transport  drogowy  wymagań  określonych  w  art.  39a  ust.  1  ustawy  z  dnia  6 
września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 204, poz. 2088 z późn. zm.) – m.in. badania 
lekarskie, badania psychologiczne,

- kopia świadectwa legalizacji urządzenia pomiarowo-kontrolnego, 
- kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej, 

a  w przypadku  gdy wnioskodawca  nie  jest  właścicielem – również  dokument  potwierdzający 
(notarialnie) prawo dysponowania tym pojazdem, 

- zaświadczenie  o  ukończeniu  szkolenia  w  zakresie  transportu  drogowego  taksówką, 
potwierdzonego  zdanym  egzaminem lub  10)  udokumentowanie  5–letniej  praktyki  w  zakresie 
wykonywania transportu drogowego taksówką (przerwa w wykonywaniu transportu drogowego 
nie może być dłuższa niż kolejnych 6 miesięcy – potwierdzone przez ZUS i Urząd Skarbowy).

Opłaty:
Opłaty administracyjne:
Za wydanie nowej licencji
a) za licencję na okres od 2 do 15 lat - 200 zł 
b) za licencję na okres od 15 do 30 lat - 250 zł 
c) za licencje na okres od 30 do 50 lat - 300 zł
Opłat za licencję można dokonywać w Kasie Urzędu Miejskiego, parter, pokój nr 19 lub bezpośrednio na 
rachunek bankowy Urzędu Miejskiego: 97 1240 1978111100 1001 665027.

Termin załatwienia sprawy:
Od ręki, przy zgłoszeniu. 

Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Komunikacji Urzędu Miejskiego, III piętro, pokój nr 309, tel. 074 856-28-96.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem 
Prezydenta Miasta Świdnicy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

Uwagi: Brak uwag

Opracowała: Stefania Horodyska
Sprawdził: Maciej Gleba
Zatwierdził: Wojciech Murdzek
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