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KARTA USŁUG
ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE MIASTA CHEŁMŻY
NR SOB 18
Wydział Spraw Obywatelskich (SOB)
Nazwa usługi:
WYDANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO
TAKSÓWKĄ.
Odpowiedzialny za usługę: Wiesława Pająk – inspektor.
Nr pokoju: 13 /„Mały Ratusz” – parter/.
Nr telefonu: (056) 6752291 w. 33.
Godz. pracy: poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 7.00 do15.00, wtorek w godz. 8.00
– 16.00
Wymagane dokumenty i wnioski:
1. Wypełniony wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego
taksówką,
2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kserokopia
aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców,
3. Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),
4. Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
5. Zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające o niekaralności,
6. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką,
potwierdzone zdanym egzaminem, lub dokumenty świadczące o co najmniej 5letniej praktyce w zakresie wykonywania tego transportu (przerwa nie może być
dłuższa niż kolejnych 6 miesięcy z przyczyn zależnych od przedsiębiorcy),
7. Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako
taksówka osobowa,
8. Prawo dysponowania pojazdem, jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem pojazdu,
9. Dowód uiszczenia opłaty za udzielenie licencji.
Opłaty:
Opłata za udzielenie licencji wynosi:
• 200,00 zł – na okres 2 – 15 lat,
• 250,00 zł – na okres powyżej 15 do 30 lat,
• 300,00 zł. na okres powyżej 30 do 50 lat.
Opłatę wnosi się do kasy urzędu.
1. Znaki opłaty skarbowej w wysokości 5,00 zł. – wniosek i 0,50 zł. za każdy załącznik.
Kasa czynna: poniedziałek – wtorek 7.00 – 10.00 i 11.00 – 14.15, we wtorek do godz. 15.15
Ustawowy termin odbioru dokumentów: do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, ul. Targowa 13/15, w
terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chełmży.
Odbiór dokumentów: osobiście.
Uwagi: brak.

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371
z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 z
późn. zm.),
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie
wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem
transportu drogowego oraz z egzaminowaniem i wydawanie certyfikatu
kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 159, poz. 1664).
Sporządził: W. Pająk, Sprawdził: T. Nowicka, Zatwierdził: M. Kuffel.

