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Godziny urzędowania 
Poniedziałek: 9.00 – 17.00; Wtorek – Piątek: 7.00 – 15.00 

 
 

 
 

UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE  
KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO  W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB 

TAKSÓWKĄ  
 
 
Wymagane dokumenty:    Wypełniony formularz wniosku wg załączonego wzoru oraz: 
 

1.  Aktualne badana lekarskie i psychologiczne potwierdzające zdolność do 
wykonywania zawodu kierowcy 

  
2.  Oświadczenie przedsiębiorcy, ze spełnia wymóg dobrej reputacji o której mowa 
w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy  z  dnia  6 września 2001r. o transporcie drogowym ( 
t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1907 z późn. zm) 

 
3. Oświadczenie przedsiębiorcy stwierdzające spełnienie wymagań określonych w 
przepisach w stosunku do zatrudnionych przez niego kierowców. 
 
4. Kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu 
jako taksówki osobowej 
(w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu - również 
dokument potwierdzający prawo przedsiębiorcy do dysponowania pojazdem); 

 
5.  Legalizacja taksometru; 

 
 

wniosek.doc    wniosek.pdf 
 
 
Odpowiedzialny Referat: Urząd Miejski w Mosinie,  

Referat Spraw Obywatelskich i  Działalności  
 Gospodarczej 

pl. 20 Października 1,  62-050 Mosina 
I piętro, pok. 116, tel. 8109-562, 8109-563 

 
 
Opłaty:  Za udzielenie licencji na krajowy transport drogowy osób taksówką osobową pobiera 

się opłatę stałą w wysokości: 
− 200 PLN: gdy termin ważności licencji wynosi od 2 do 15 lat, 
− 250 PLN: gdy termin ważności licencji wynosi od 16 do 30 lat, 
− 300 PLN: gdy termin ważności licencji wynosi od 30 do 50 lat. 

Wpłat dokonywać należy na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie, z zaznaczeniem 
tytułu wpłaty: opłata za licencję. 

GBS Mosina 2690480007 0000 0215 2000 0002 
 

v e r t e 

 
Termin i sposób załatwienia: Licencji udziela się lub odmawia jej udzielenia w terminie 30 dni od dnia złożenia 

wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami. 
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Podstawa prawna: art. 7 ust. 4 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. 

Dz. U. z 2016 poz. 1907 z późn. zm.) 

§ 2 ust. 1, pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 06  sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności 
administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za 
egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r. poz. 
916). 

 
 
Tryb odwoławczy: Od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Odwołanie należy złożyć w 
terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem organu który wydał 
decyzję. Odwołanie składa się w Urzędzie Miejskim Mosinie w sekretariacie lub 
Biurze Obsługi Interesanta. 

                                                      
 
Inne informacje: brak 
 
 
 
 


