
KARTA USŁUGI 
URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG ul. Ratuszowa 13 

Wydział Obywatelski  -  pok. nr 1  /parter/  tel. 9 4 35 51  588  

WO 39 
       Licencja na wykonywanie transportu drogowego t aksówk ą osobow ą 

 

 
1. PODSTAWA PRAWNA  
Art. 5b ust. 1 pkt 3, art. 5c ust. 1 pkt 1 i 5, art. 6 ust. 1, 4 i 5, art. 7 ust. 4 pkt 3 lit. a i art. 8 ustawy 
z dnia  6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2016.1907 j.t.) oraz § 2 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności 
administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie 
certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U.  2013.916 ) 

 
 

2. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY  
Licencja 
 
 
3. WYMAGANE DOKUMENTY  

           3.1.Wniosek  o wydanie licencji  -  druk  WO39 D01 
                 załączniki: 

-  kserokopia prawa jazdy, 
-  kserokopia orzeczenia lekarskiego, 
-  kserokopia orzeczenia psychologicznego, 
- kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki 

osobowej, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu – również dokument 
potwierdzający prawo do dysponowania nim, 

-  zaświadczenie z rejestru skazanych (oryginał)  
-  oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców (druk WO39D03), którzy: 

•••• nie byli skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz wolności seksualnej 
i obyczajności, a ponadto nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego 
wykonywania zawodu kierowcy, 

•••• spełniają wymagania określone w art. 39a ust. 1 pkt 1-4 przywołanej ustawy, tj.:  posiadają 
odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, nie mają 
przeciwwskazań zdrowotnych ani przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania 
pracy na stanowisku  kierowcy. 

            
 

4. DOKUMENTY UZYSKIWANE PRZEZ URZĄD 
Nie dotyczy  
 
 

5. WYSOKOŚĆ OPŁAT  
5.1. Opłata administracyjna za udzielenie licencji na okres : 
         2 – 15 lat  200 zł 
       15 – 30 lat  250 zł. 
       30 – 50 lat  300 zł. 
 
wnosi się na konto Urzędu Miasta Kołobrzeg         
nr konta    22 1020 2791 0000 7402 0228 1541 
 
 
6. TERMIN ODPOWIEDZI 
Do 30 dni 

 



 
7. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA  
Wydział Obywatelski  
 
 
8. TRYB ODWOŁAWCZY  
Odwołanie od Decyzji Prezydenta Miasta wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie 
za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kołobrzeg w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

 
9. SPOSÓB ODEBRANIA DOKUMENTÓW  
Licencje osobiście w Wydziale Obywatelskim 
 
 
10. DODATKOWE INFORMACJE  
 W razie niespełnienia przez przedsiębiorcę warunków, o których mowa w art. 5 lub art. 6 ustawy o transporcie 
drogowym, odmawia się udzielenia licencji. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                               Wersja 04   
 
Opracował: Inspektor ds. transportu  
Lidia Ogrodowczyk 
 Data: 27.11.2017 r. 

 
Sprawdził: Naczelnik 
Wydziału Obywatelskiego  
Małgorzata Pietruszczyńska 
Data: 27.11.2017  r. 
 

 
Zatwierdził: Sekretarz Miasta 
Ewa Pełechata 
Data:  

 


