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PL. MAGISTRACKI 1, 58-300 WAŁBRZYCH
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KARTA INFORMACYJNA
UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO
W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ
Podstawa prawna

Wymagane dokumenty

1.Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U.
z 2017, poz. 2200 ze zm.).
2. 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 r. poz. 916).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. 2018 poz. 2096 z poźn. zm).
4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy ( Dz. U.
2018, poz. 647).
1 Wypełniony wniosek o wydanie licencji - do pobrania w BOK
ul. Sienkiewicza 6-8
Aktualne dokumenty/oświadczenia:
2. Oświadczenie/zaświadczenie o niekaralności. Wzór oświadczenia do
pobrania j.w.
3.Oświadczenie o zamiarze lub braku zamiaru zatrudnienia kierowców.
Wzór oświadczenia do pobrania j.w.
4. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające istnienie lub brak przeciwwskazań
zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
5. Zaświadczenie lekarskie z badań psychologicznych stwierdzające istnienie
lub brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na
stanowisku kierowcy.
6. Prawo jazdy – kopia.
7. Świadectwo legalizacji urządzenia pomiarowo-kontrolnego – kopia.
8. Dowod rejestracyjny pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako
taksówki osobowej, a w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem –
również dokument potwierdzający prawo dysponowania tym pojazdemkopia.

Wzory dokumentów do
pobrania

Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu
drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

Komórka odpowiedzialna Biuro Transportu i Ruchu Drogowego.
za prowadzenie sprawy
Miejsce składania
dokumentów
Termin załatwienia
sprawy
Opłaty

Wałbrzych ul. Sienkiewicza 6-8 – Biuro Obsługi Klienta od poniedziałku do
piątku w godz. Od 7,30 – 16,30.
Od momentu wpłynięcia kompletnego wniosku – do 7 dni.
Odbiór licencji osobisty.
Wniosek i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.
Opłata za udzielenie licencji wpłacana na konto UM w Wałbrzychu
PKO BP S.A. 57 1020 3668 0000 5202 0430 0893

od każdego pojazdu samochodowego. Dowód opłaty jest załącznikiem do
złożonego wniosku.
1. Licencja udzielona tylko na obszar Gminy Wałbrzych :
 Na okres
od 2 do 15 lat – opłata 200 zł
 Na okres powyżej 15 do 30 lat – opłata 250 zł
 Na okres powyżej 30 do 50 lat – opłata 300 zł
2. Licencja na obszar Gminy Wałbrzych i sąsiadujących tj. Szczawno Zdrój
i/lub Boguszów - Gorce:
 Na okres
od 2 do 15 lat – opłata 280 zł
 Na okres powyżej 15 do 30 lat – opłata 350 zł
 Na okres powyżej 30 do 50 lat – opłata 400 zł.
Tryb odwoławczy

Informacje dodatkowe

W ciągu 14 dni, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Wałbrzycha do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 24.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel.
Katarzyna Adamska 074/ 64 14-494.
Stella Witkowska-Cisak 074/ 64-14-493.

