
LICENCJA NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPOTRU DROGOWEGO W 

ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ 

Wniosek o wydanie licencji (do pobrania na stronie www.nadarzyn.pl  lub w Referacie 

Działalności Gospodarczej pokój 104)  powinien zawierać: 

1. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, telefon do kontaktu, 

2. informację o wpisie do CEIDG lub numer w rejestrze KRS , 

3. numer identyfikacji podatkowej, 

4. określenie rodzaju zakresu i obszaru wykonywania transportu drogowego taksówką, 

5. liczbę i rodzaj pojazdów samochodowych, którymi dysponuje przedsiębiorca 

ubiegający się o licencję, 

6. wnioskowany okres na jaki licencja ma być wydana, 

7. liczbę wypisów z licencji. 

Wymagane dokumenty do udzielenia licencji na TAXI: 

1. wniosek o udzielenie licencji na przewóz osób taksówką, 

2. oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej / osoby zarządzającej 

spółką jawną lub komandytową / innego przedsiębiorcy-osoby prowadzącej 

działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w 

art.5c ust.1 pkt.1 ustawy o transporcie drogowym, 

3. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których 

mowa w art.6 ust.1 pkt.2 lit. d ustawy o transporcie drogowym, 

4. wykaz pojazdów wykorzystywanych do wykonywania przewozów, spełniających 

wymagania określone w ustawie prawo o ruchu drogowym, a w przypadku, gdy 

przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu dokument potwierdzający prawo do 

dysponowania pojazdem, 

5. zaświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy, 

opatrzone datą nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku, że spełnia 

warunki, o których mowa w art.6 ust.1 pkt.2 ustawy o transporcie drogowym, 

6. zaświadczenie o niekaralności zatrudnionych kierowców, opatrzone datą nie 

wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, że spełnia warunki, o których 

mowa w art.6 ust.1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym, 

7. kserokopia aktualnego zaświadczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego 

przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy potwierdzające brak 

przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy - 

oryginał do wglądu, 

8. kserokopia dowodu rejestracyjnego z wpisem TAXI, 

9. kserokopia prawa jazdy kierowcy wykonującego przewozy - oryginał do wglądu, 

10. dowód uiszczenia opłaty na konto Urzędu Gminy za wydanie licencji, 

11. pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej w wys.17,- zł ( w przypadku 

działania przez pełnomocnika). 

http://www.nadarzyn.pl/


Miejsce złożenia dokumentów: 

Kancelaria Urzędu Gminy Nadarzyn, 05-830 Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, pokój 100 

poniedziałek w godz. 9.00 – 18.00, 
wtorek, środa, czwartek w godz. 8.00 – 16.00, 
piątek w godz. 8.00 – 15.00 

 

Opłaty: 

Za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką  wnosi się 

opłatę  na konto Gminy w wysokości uzależnionej od okresu ważności licencji. Wysokość 

opłaty określa rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej wymienione  w podstawie prawnej t.j.: 

od 2 – 15 lat: 200,-zł 

od 15 – 30 lat: 250,- zł 

od 30 – 50 lat: 300,- zł 

 

Jednostka prowadząca: 

Referat Działalności Gospodarczej, pokój 104, 105 tel.: 22 /729-81-85 wew.299 

 

Termin załatwienia sprawy: 

Niezwłocznie, zgodnie z K.p.a. 

 

Podstawa prawna: 

- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U z 2022 r., poz. 180), 

- ustawa z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 

2021 r.,  poz. 735 ze zm.), 

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 

czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z 

tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 2377), 

- 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 2021 r., poz. 1220). 



Tryb odwoławczy: 

Od decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 

Warszawie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy 

Nadarzyn (art. 129 kpa).   

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 

wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.         

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się 

prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się 

ostateczna i prawomocna (art. 127a  kpa) 

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest 

zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli strony zrzekły się prawa do wniesienia 

odwołania (art. 134 §4 kpa). 

 

Inne informacje: 

Licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką udziela się przedsiębiorcy:  

jeżeli spełnia wymogi dobrej reputacji ( nie został skazany prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa umyślne, karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, 

mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska 

lub warunkom pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu). 

Przedsiębiorca oraz zatrudnieni przez niego kierowcy spełniają wymagania określone w 

ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz w ustawie o Transporcie drogowym. 

Przedsiębiorca jest obowiązany  zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił  licencji, 

wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku o udzielenie licencji lub w załączonej do 

wniosku dokumentacji nie później niż w terminie 14 dni od daty ich powstania. 

Zmiana danych zawartych w licencji skutkuje złożeniem wniosku o zmianę treści 

licencji. 

 

Uwaga: 

Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób 

taksówką wydane przed 01.01.2020 r. zachowują ważność przez okres na jaki zostały 

wydane nie dłużej jednak niż do dnia 31.12.2022 r. Przed upływem 3 lat od dnia wejścia 

w życie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie Ustawy o transporcie drogowym oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r. poz. 1180) ( przed dniem 31.12.2022 r.) 

przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia wniosku o dostosowanie posiadanej 

licencji do wymogów określonych w przywołanej ustawie.   



Przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać zmiany danych na piśmie lub w postaci 

dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił licencji nie później, niż w terminie 

28 dni od dnia ich powstania. 

Jeżeli zmiany danych obejmują dane zawarte w licencji przedsiębiorca jest obowiązany 

wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji. 

Przewoźnik drogowy może zawiesić wykonywanie transportu drogowego taksówką na 

okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. 

Przewoźnik zawieszający wykonywanie transportu drogowego obowiązany jest w 

terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia: 

 powiadomić organ, który udzielił licencji podając okres na jaki zawiesza 

wykonywanie transportu, 

 zwrócić do organu licencję lub wypisy w liczbie odpowiadającej liczbie pojazdów 

samochodowych, którymi zaprzestano wykonywania przewozów. 

 

 

 

 

 


