JAK UZYSKAĆ LICENCJĘ TAXI - ZMIANA PRZEPISÓW 2020
DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZA
Aby uzyskać licencję taxi musisz
być przedsiębiorcą (posiadać
wpis w Centralnej Ewidencji
i Informacji Działalności
Gospodarczej albo numer
w rejestrze przedsiębiorców w
Krajowym Rejestrze Sądowym).

NIEKARALNOŚĆ
PRZEDSIĘBIORCY
Jako przedsiębiorca (w przypadku
spółek - każdy członek zarządu)
musisz spełniać wymóg dobrej
reputacji. Wymóg ten potwierdzisz
składając oświadczenie
o niekaralności stanowiące załącznik
do wniosku.

NIEKARALNOŚĆ
KIEROWCÓW
Jeżeli będziesz osobiście
wykonywał przewozy musisz
złożyć także zaświadczenie
o niekaralności. W celu jego
uzyskania udaj się do sądu.
Takie zaświadczenie muszą
uzyskać także zatrudnieni przez
Ciebie kierowcy.

GDZIE ZŁOŻYĆ
WNIOSEK
Wniosek złóż w Urzędzie Miasta
Krakowa, al. Powstania
Warszawskiego 10,
Centrum Administracyjne,
box 80. Możesz go pobrać
ze strony internetowej:
www.bip.krakow.pl
(zakładka "Pojazdy, kierowcy,
licencje") lub na
miejscu w UMK.

ZAŚWIADCZENIE
O NIEKARALNOŚCI
Zaświadczenie o niekaralności
I
dotyczy każdego kierowcy oraz
Ciebie, jeżeli będziesz osobiście
wykonywał przewozy.
Zaświadczenie nie może być
wydane wcześniej niż miesiąc
przed złożeniem wniosku.

DOWÓD
REJESTRACYJNY
Przedstaw także dowód
rejestracyjny lub pozwolenie
czasowe z adnotacją "TAXI".

OD KIEDY MOŻNA
SKŁADAĆ WNIOSKI
Wnioski o udzielenie licencji
taxi według nowych
przepisów możesz składać od
2 stycznia 2020 r.

CZAS
OCZEKIWANIA
Licencję otrzymasz do 30 dni od
złożenia wniosku.
W uzasadnionych przypadkach
termin ten może być dłuższy.

LICENCJA
Po pozytywnym rozpatrzeniu
Twojego wniosku wystawiona
zostanie licencja wraz z
wypisami. O możliwości ich
odbioru zostaniesz
poinformowany telefonicznie.

POJAZD
Przystosuj pojazd do użytkowania
go jako taksówki. Możesz używać
taksometru lub aplikacji.
Następnie udaj się na stację
kontroli pojazdów na dodatkowe
badanie techniczne.
Pojazd może być Twoją własnością,
współwłasnością, a także stanowić
przedmiot umowy
najmu, użyczenia
lub leasingu.

BADANIA
Udaj się do lekarza
medycyny pracy i wykonaj
badania lekarskie oraz
psychologiczne na stanowisku
"kierowca".

FOTOGRAFIA
Załącz również 1 fotografię
każdego kierowcy oraz swoją,
jeżeli bedziesz osobiście
wykonywał przewozy. Powinna
ona być aktualna i wyraźna.
Wymagane wymiary zdjęcia to
35x45 mm.

OPŁATA
Opłata za udzielenie licencji wynosi:
dla okresu od 2 do 15 lat -> 200 zł
powyżej 15 do 30 lat
-> 250 zł
powyżej 30 do 50 lat
-> 300 zł
+11% tej opłaty za każdy pojazd
zgłoszony do tej licencji.
Przykładowo:
Jeżeli zgłaszasz 1 pojazd i chcesz
uzyskać licencję na okres
15 lat to łączny koszt
wyniesie 222 zł.

KONTAKT
Szczegółowe informacje możesz
uzyskać pod nr telefonu:
12 616 90 65
lub
12 616 91 60
oraz na stronie internetowej:
www. bip. krakow.pl

ZGODNIE Z PRZEPISAMI
OBOWIĄZUJĄCYMI OD
1 STYCZNIA 2020 ROKU
EGZAMIN Z TOPOGRAFII
I PRAWA MIEJSCOWEGO
ZOSTAJE ZNIESIONY

DOTYCHCZAS WYDANE LICENCJE ZACHOWUJĄ SWOJĄ WAŻNOŚĆ, JEDNAK MUSZĄ BYĆ WYMIENIONE NA NOWE PRZED UPŁYWEM 3 LAT

