Urząd Miejski w Słubicach
KARTA USŁUG KU/WA/9, w. 9
Nazwa usługi /
sprawy:

ZAWIESZENIE / WZNOWIENIE WYKONYWANIA
TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ

Komórka
organizacyjna:

Wydział Administracyjny

Osoby
prowadzące
sprawę:

Joanna Pająk
Pomoc administracyjna

Nr pokoju:
Nr telefonu:
e-mail:

223
95 737 2023
joanna.pajak@slubice.pl

Wymagane
dokumenty:

1) zawiadomienie o zawieszeniu/wznowieniu wykonywania
transportu drogowego taksówką, złożone w formie pisemnej,
w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej za pomocą
środków komunikacji elektronicznej;
2) licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Opłaty:

Ustanowienie pełnomocnika – 17 zł.
Opłatę za ustanowienie pełnomocnika należy wnieść na rachunek
gminy Słubice.
Aktualny numer rachunku dostępny na stronie www.slubice.pl

Termin realizacji:

Nie dotyczy.

Tryb
odwoławczy:

Nie dotyczy.

Odbiór
dokumentu:

Osobiście lub przez pełnomocnika.

Informacje
dodatkowe:

Zgłoszenia zawieszenia należy dokonać w terminie 14 dni od
dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia.
Przewoźnik drogowy może zawiesić, w całości albo w części
wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12
miesięcy.
W przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego na
okres przekraczający 3 miesiące, organ, który udzielił licencji
dokonuje zwrotu części wniesionej opłaty za wydanie licencji.
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Podstawa
prawna:

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego.
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października
2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków zwrotu
części opłaty za wydanie licencji i wypisów licencji
w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego.
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
5. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o
zawieszeniu / wznowieniu wykonywania
transportu drogowego taksówką
http://slubice.pl/wnioski/wa/09.pdf

Opracował (a):
Data: 28 marca 2011 r.

Zaktualizował(a):
Joanna Pająk
Data: 25 września 2019 r.
Podpis:

Zatwierdził (a):
Barbara Banaśkiewicz
Data: 17 grudnia 2019 r.
Podpis:

