ALFABETYCZNY WYKAZ USŁUG REALIZOWANYCH
W URZĘDZIE GMINY LESZNOWOLA

1. Nazwa usługi
UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO
W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ

2. Nazwa referatu realizującego usługę
Referat Spraw Obywatelskich i Ewidencji
ul. Gminna 60, I piętro pok. nr 107
tel. 22 708 92 20
e-mail: lucja.jaworska@lesznowola.pl

3. Formularz
 https://lesznowola.pl/wp-content/uploads/2021/11/wniosek-taxi.pdf

4. Organ właściwy do realizacji usługi
Wójt Gminy Lesznowola.

5. Wymagane dokumenty
Do wniosku należy dołączyć:
• Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed
złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący
przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy, nie byli prawomocnie skazani za
przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajowej,
a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o
przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu
wykonywania zawodu kierowcy.
• Oświadczenie przedsiębiorcy, że spełnia wymagania, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym – wzór załącznik nr 1,
• Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym albo
oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę,
lecz wykonującymi osobiści przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których
mowa w art. 5c ust. 1 pkt 5 – wzór załącznik nr 2,
• Wykaz pojazdów – załącznik nr 3
• Dokumenty potwierdzające tytuł prawy do dysponowania pojazdem lub pojazdami
samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o
ruchu drogowym – dowód rejestracyjny,
• Kserokopia prawa jazdy,
• Kserokopia aktualnego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego potwierdzającego brak
przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
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• Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji na konto Gminy
Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola.

6. Opłaty
Opłata za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką zgodnie z
§ 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie
wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu rogowego
oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz.
916 ze zm.) na obszarze gminy w zależności od okresu ważności licencji w latach, wynosi:
− od 2-15 lat – 200 zł
− powyżej 15-30 lat – 250 zł
− powyżej 30-50 lat – 300 zł
Za zmianę licencji taxi pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty wniesionej przy jej dzielaniu.
Za każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji oraz wypis na ten pojazd pobiera
się 11% opłaty odpowiedniej dla okresu ważności licencji.
Opłatę należy uiszczać w kasie Urzędu Gminy Lesznowola
lub na konto Nr 55 8022 0000 0000 0257 2000 0018 z dopiskiem „opłata za licencję na
przewóz osób taksówką”
W przypadku zmiany danych zawartych w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z
wnioskiem o zmianę jej treści nie później niż w terminie 28 dni od ich powstania.

7. Czas realizacji
Do 30 dni.

8. Sposób odbioru dokumentów
Osobiście w Urzędzie Gminy.

9. Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za
pośrednictwem Wójta Gminy Lesznowola w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
Stronie.
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