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Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
I. Dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy:
1. Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką – (link do wniosku);
2. Załączniki:
 Zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności;
 Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców legitymujących się prawem jazdy
odpowiedniej kategorii oraz nie karanych za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w
komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku, a ponadto za przestępstwa
przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
 Wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów
dopuszczających pojazdy do ruchu (kserokopie dowodów rejestracyjnych);
 Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania pojazdami samochodowymi, o których
mowa wyżej*






*- dotyczy przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów;

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką,
potwierdzonego zdanym egzaminem*
*- dotyczy wyłącznie tych przedsiębiorców, którzy nie mogą wykazać się co najmniej 5-letnią praktyką w
zakresie wykonywania tego transportu; przerwa w wykonywaniu transportu drogowego nie może być
dłuższa niż kolejnych 6 miesięcy z przyczyn zależnych od nich;

Kserokopia posiadanego prawa jazdy kat. B
Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowcy;
Zaświadczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowcy.

II. Opłaty:
Za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze Miasta pobiera się
opłatę w wysokości uzależnionej od okresu ważności wydanej licencji i wynosi:
200 zł – za licencję wydaną na okres od 2 do 15 lat;
250 zł - za licencję wydaną na okres powyżej 15 do 30 lat;
300 zł - za licencję wydaną na okres powyżej 30 do 50 lat;
Opłatę wnosi się przed odbiorem licencji, w kasie Urzędu Miasta lub przelewem albo przekazem
pocztowym na rachunek bankowy Miasta Sokołów Podlaski, nr konta: 84124027151111000032726046.
III. Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie.
IV. Sposób załatwienia sprawy:
Odbiór osobisty.

V. Pracownik merytoryczny odpowiedzialny:
podinspektor Piotr Błoński Wydział Oświaty i Spraw Społecznych.
VI. Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach
za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sokołowa Podlaskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
VII. Działamy na podstawie prawa:
1. Art. 5-8 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz.
874 z późn. zm.);
2. § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie
wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego
oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007r. Nr 235
poz. 1726 z późn. zm.);
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002r. w sprawie programu szkolenia,
wzoru zaświadczenia oraz wysokości opłat za szkolenie i egzaminowanie w zakresie transportu
drogowego taksówką (Dz. U. z 2002r. Nr 12, poz. 118).
VIII. Miejsce składania wniosku:
1. Wniosek wraz z załącznikami może być złożony pisemnie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta
Sokołów Podlaski - ul. Wolności 21, 08-300 Sokołów Podlaski, wniesiony ustnie do protokołu,
przesłany pocztą lub za pomocą telefaxu, a także przez skrzynkę podawczą Elektronicznej
Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) pod adresem http://epuap.gov.pl.
2. Wniosek poświadczony bezpiecznym podpisem elektronicznym może być też złożony pocztą
elektroniczną na adres um@sokolowpodl.pl
IX. Osoba do kontaktu:
podinsp. Piotr Błoński tel: 25 781-75-06 lub 43; p.blonski@sokolowpodl.pl
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