
 
 

 

Zarządzenie Nr 0050.3.2018 

Burmistrza Miasta Kościerzyna 

z dnia 10.01.2018 r. 

 

w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli w zakresie zgodności 

dokumentów stanowiących podstawę wydania licencji na wykonywanie 

krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na 

terenie Miasta Kościerzyna 

 
Na podstawie art. 33 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 
r., poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 84 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  
(t.j. Dz.U.z 2017 r., poz. 2200 ze zm.). 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

 
Wprowadzam Regulamin przeprowadzania kontroli w zakresie zgodności dokumentów 
stanowiących podstawę wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w 
zakresie przewozu osób taksówką na terenie Miasta Kościerzyna. 
 

§ 2. 

 
Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Finansowemu.  
 

§ 3. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

§ 4 
Traci moc Zarządzenie Nr 0050.8.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna w sprawie zasad 
przeprowadzenia kontroli w zakresie zgodności dokumentów stanowiących podstawę 
wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu 
osób taksówką na terenie Miasta Kościerzyna. 

 

Burmistrz Miasta  

 

Michał Majewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 
Wprowadzenie Regulaminu przeprowadzania kontroli w zakresie zgodności dokumentów 
stanowiących podstawę wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w 
zakresie przewozu osób taksówką na terenie Miasta Kościerzyna, spowoduje uregulowanie 
kwestii uprawnienia organu udzielającego zezwolenia do kontroli przedsiębiorcy w zakresie 
spełniania wymogów będących podstawą do wydania tych dokumentów.  
 
W związku z powyższym niniejsze zarządzenie jest konieczne i uzasadnione. 
 
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Kościerzyna. 
 



 
do Zarządzenia Nr 0050.3.2018 
Burmistrza Miasta 
z dnia 10.01.2018 r. 

 
 

Regulamin przeprowadzania kontroli w zakresie zgodności dokumentów 

stanowiących podstawę wydania licencji na wykonywanie krajowego 

transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na terenie 

Miasta Kościerzyna 

 

 

Regulamin przeprowadzania kontroli w zakresie zgodności dokumentów stanowiących 
podstawę wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie 
przewozu osób taksówką na terenie Miasta Kościerzyna określa zasady i tryb 
przeprowadzania postępowania kontrolnego w tym zakresie. 

 

§ 1 

Zasady przeprowadzania postępowania kontrolnego  

 

1. Kontrolę przeprowadza się na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Kościerzyna.  

2. Ustala się, że kontrola w zakresie zgodności dokumentów stanowiących podstawę do 
wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu 
osób taksówką na terenie Miasta Kościerzyna, polega na sprawdzeniu kompletności 
aktualności, wiarygodności i prawidłowości następujących dokumentów: 
   1) oświadczenia przedsiębiorcy, że spełnia wymóg dobrej reputacji o której mowa w art. 5c 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U.  
z 2017 r. poz. 2200), 

   2) oświadczenia dotyczącego spełniania określonych wymagań przez przedsiębiorcę 
osobiście wykonującego przewozy lub zatrudnionych przez niego kierowców, o których 
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 
2200), 

   3) aktualnego badania lekarskiego,  
   4) aktualnego badania psychologicznego,  
   5) dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki lub    w 

przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu – również dokumentu 
stwierdzającego prawo do dysponowania nim; 

   6) legalizacji taksometru. 

3. Kontrolę przedsiębiorcy przeprowadza się po okazaniu legitymacji służbowej oraz    
doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.  

 

4. Upoważnienie do kontroli zawiera w szczególności: 
    1) wskazanie podstawy prawnej; 
    2) oznaczenie organu kontroli; 
    3) datę i miejsce wystawienia; 
    4) imię i nazwisko osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli oraz numer jego     
        legitymacji służbowej; 
    5) firmę przedsiębiorcy objętego kontrolą; 
    6) określenie zakresu przedmiotowego kontroli; 
    7) datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli; 
    8) podpis osoby udzielającej upoważnienia; 
    9) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego. 



5. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo do: 
    1) żądania od przedsiębiorcy i jego pracowników pisemnych lub ustnych wyjaśnień,    
       okazania dokumentów i innych nośników informacji oraz udostępnienia wszelkich   
       danych mających związek z przedmiotem kontroli; 
    2) wstępu na teren przedsiębiorcy, w tym do pomieszczeń, gdzie prowadzi on działalność   
      gospodarczą, w dniach i godzinach, w których jest lub powinna być wykonywana ta    
      działalność, oraz wstępu do pojazdów użytkowanych przez przedsiębiorcę.  

6. Czynności kontrolne przeprowadza się w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez   
niego wyznaczonej. 

§ 2 

Tryby kontroli 

Ustala się cztery tryby kontroli w tym: 
1. Kontrolę kompleksową; 
2. Kontrolę problemową; 
3. Kontrolę doraźną; 
4. Kontrolę sprawdzającą;  

 
Kontrola kompleksowa – przeprowadzana co najmniej raz na pięć lat, w zakresie 
określonym w § 1 ust. 2 oraz w zakresie prawidłowości oznakowania i wyposażenia pojazdu.  
 
Kontrola problemowa – obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu określonego w § 1 ust. 2 
oraz prawidłowość oznakowania i wyposażenia pojazdu. 
 
Kontrola doraźna – ma charakter interwencyjny wynikający z pilnej potrzeby zbadania 
konkretnego dokumentu określonego w § 1 ust. 2, kontrola ta może zostać rozszerzona na 
kontrolę kompleksową. 
 
Kontrola sprawdzająca – jej celem jest weryfikacja zaleceń pokontrolnych, może zostać 
przeprowadzona po upływie okresu przeznaczonego na wdrożenie zaleceń pokontrolnych 
wydanych po przeprowadzeniu wcześniejszej kontroli.   
 

§ 3 

Kontrolujący 

 

Kontrolę o której mowa w § 1 przeprowadza: 

1) Pracownik merytoryczny Wydziału Finansowego, któremu powierzono obowiązki     
wydawania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie 
przewozu osób taksówką; 

2) Zespół kontrolny powołany w tym celu przez Burmistrza Miasta Kościerzyna w drodze   
zarządzenia. 

 

§ 4 

 
W sprawowaniu nadzoru stosuje się odnoszące się do przedsiębiorcy posiadającego 
licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób 
taksówką następujące przepisy: 
1) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 2200 z 

późn. zm.), 
2) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 2168 z późn. zm.), 
3) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 978), 



4) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 
1260), 

5) Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania 
tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 957), 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. z 2016 r., 
poz. 2022). 

 


