
 

ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2016 

BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA 

z dnia 14 stycznia 2016r. 

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 

Na podstawie: art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. 

poz. 1515 ze zm.), w związku z art. 84 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. 

U. z 2013r. poz. 1414 ze zm.).  

Zarządzam co następuje: 

§ 1.  Ustala się, że kontrola w zakresie zgodności dokumentów stanowiących podstawę wydania 

licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na terenie 

miasta Kościerzyna, polega na sprawdzeniu kompletności, aktualności, wiarygodności i prawidłowości 

następujących dokumentów: 

1) wpisu do CEIDG (Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej); 

2) dowodu osobistego; 

3) prawa jazdy; 

4) dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem "TAXI", lub dokument stwierdzający prawo do 

dysponowania pojazdem; 

5) świadectwo legalizacji taksometru; 

6) zaświadczenia z rejestru skazanych, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa 

umyślne karno-skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi 

gospodarczemu, wiarygodności dokumentów itd. lub oświadczenie; 

7) aktualnego zaświadczenia z badania technicznego dopuszczającego pojazd do ruchu; 

8) oświadczenia o (nie) zatrudnieniu kierowców którzy posiadają świadectwo kwalifikacji określone 

przepisami prawa o ruchu drogowym, nie są skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa 

umyślne przeciwko bezpieczeństwu; 

9) orzeczenia lekarskiego, o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy jako kierowca; 

10) orzeczenia psychologicznego, o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy jako kierowca. 

§ 2.  Ustala się typy kontroli: 

1) bieżąca; 

2) doraźna; 

3) pięcioletnia. 

§ 3.  Kontrolę doraźną przeprowadza się na polecenie Burmistrza Miasta Kościerzyna. 

§ 4.  Kontrolę pięcioletnią przeprowadza się w okresie II półrocza danego roku, co najmniej raz na 

pięć lat. Kontrola obejmuje zakres określony w § 1 pkt. od 3 do 8 oraz prawidłowość oznakowania 

pojazdu. 

§ 5.  Kontrolą o której mowa w § 4 w 2016 roku należy przeprowadzić w III i IV kwartale. 



§ 6.  Kontrolę o której mowa w § 2 pkt.1 dokonuje pracownik Wydziału Finansowego, który ma 

powierzone obowiązki wydawania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie 

przewozu osób taksówką. 

§ 7.  Kontrolę o której mowa w § 2 pkt. 2 i 3 dokonuje zespół powołany przez Burmistrza Miasta 

Kościerzyna. 

§ 8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

  

 

Burmistrz Miasta 

Kościerzyna 

 

 

Michał Majewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Uzasadnienie  

Zarządzenie reguluje zasady przeprowadzania kontroli wykonywania przez osoby posiadające 

licencje krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na terenie Miasta 

Kościerzyna. 


