
 
URZĄD MIEJSKI W KARTUZACH 
83-300 Kartuzy, ul. Hallera 1 
tel. (58) 694 45 00 fax (58) 694 51 35 
poniedziałki 7.30-16.30, wtorki, środy, czwartki 8.00-16.00, 
piątki 8.00-15.00 

 
WYDANIE/ZMIANA LICENCJI  

NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWK Ą 
 

MIEJSCE 
ZŁOŻENIA 
DOKUMENTÓW 

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY 
Zespół ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej 
II piętro, pokój 204 
tel. (58) 694 52 04, fax (58) 694 52 34 

SPOSÓB I 
TERMIN 
ZAŁATWIENIA 
SPRAWY 

- Wniosek należy złożyć osobiście, za pośrednictwem 
pełnomocnika, poczty lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą organu 
administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne. Podanie takie powinno być 
uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych  
w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.                      
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne. 
- Po dokonaniu analizy przedłożonych dokumentów organ 
podejmuje decyzję o wydaniu/zmianie lub odmowie 
wydania/zmiany licencji, w terminie do 30 dni. 
- Licencję należy odebrać w pokoju 204 (w przypadku zmiany 
należy zwrócić starą), lub może być doręczona za pośrednictwem 
poczty. 

WYMAGANE 
DOKUMENTY 

− Wniosek (dostępny w pokoju 204, na stronie 
www.bip.kartuzy.pl lub sporządzony samodzielnie  
z zachowaniem elementów wymienionych w ustawie) 

− Zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności, o którym 
mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 oraz 6 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy  
o transporcie drogowym 

− Kopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie 
transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym 
egzaminem lub dokument potwierdzający co najmniej  
5-letnią praktykę w zakresie wykonywania tego transportu 
bez przerwy dłuższej niż kolejnych 6 miesięcy 

− Kopię dokumentu o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
wykonywania pracy na stanowisku kierowcy 

− Kopię dokumentu o braku przeciwwskazań psychologicznych                     
do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy 

− Kopię prawa jazdy 
− Kopię świadectwa legalizacji taksometru zainstalowanego                 

w zgłaszanym do przewozów pojeździe 
− Kopię krajowego dokumentu dopuszczającego zgłaszany  



 
do przewozów pojazd do ruchu(dowód rejestracyjny lub 
pozwolenie czasowe z wpisem o dopuszczeniu do ruchu jako 
TAXI) 

− Dokument potwierdzający prawo dysponowania pojazdem 
zgłoszonym do przewozów, jeżeli wnioskodawca nie jest jego 
właścicielem. 

− dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, pozwalający 
na ustalenie tożsamości przedsiębiorcy. 

− Pełnomocnictwo (w przypadku składania wniosku przez 
pełnomocnika) 

− dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, pozwalający 
na ustalenie tożsamości pełnomocnika. 

− Inne  
OPŁATY za wydanie licencji: 

− od 2 do 15 lat – 200 zł 
− powyżej 15 lat do 30 lat – 250 zł 
− powyżej 30 lat do 50 lat – 300 zł 
za zmianę licencji: 
− od 2 do 15 lat – 20 zł 
− powyżej 15 lat do 30 lat – 25 zł 
− powyżej 30 lat do 50 lat – 30 zł 
Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego w Kartuzach 
nr: 
93102018110000010201889476 PKO Bank Polski S.A. 
- 17 zł za złożenie pełnomocnictwa (nie dotyczy jeżeli 
pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, 
zstępnemu lub rodzeństwu - część IV pkt 3 załącznika do ustawy  
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U.  
z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.)) 

TRYB 
ODWOŁAWCZY 

Od wydanej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania  
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku,  
ul. Podwale Przedmiejskie 30 za pośrednictwem Burmistrza 
Kartuz w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji 

PODSTAWA 
PRAWNA 

− Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) 

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

− ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  
(t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U.  
z 2013 r. poz. 235 z późn. zm.) 



 
 


