
ZARZĄDZENIE Nr 216/VII/16 

 

BURMISTRZA NAMYSŁOWA 
 

z dnia 12 stycznia 2016 roku 

 

w sprawie wprowadzenia procedur określających zasady sprawowania kontroli 

przewoźników drogowych, którym Burmistrz Namysłowa udzielił: licencji na 

wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, 

 zezwoleń na wykonywanie przewozów na liniach regularnych i regularnych specjalnych. 
 

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 84 i art. 85 ustawy z dnia 6 września 2001r.o 
transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.), art. 12 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. 
ustanawiając wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika 
drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U.UE.L.2009.300.51), w związku z 
art.79a ust.1 i ust. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 
z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) 
 

zarządza się co następuje: 
 

§ 1. 

 

Wprowadza się procedurę określającą zasady sprawowania kontroli przewoźników 
drogowych, którym Burmistrz Namysłowa udzielił: licencji na wykonywanie krajowego 
transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, zezwoleń na wykonywanie 
przewozów na liniach regularnych i regularnych specjalnych, stanowią załącznik do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 

 

Nadzór nad wykonywaniem Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw 
Obywatelskich. 

§ 3. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 

Burmistrz 
/-/ Julian Kruszyński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Załącznik do Zarządzenia Nr 216/VII/16 
Burmistrza Namysłowa 
z dnia 12 stycznia 2016 r. 
 
 

Procedura określająca sprawowanie kontroli przewoźników drogowych, którym Burmistrz 

Namysłowa udzielił:  licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie 

przewozu osób taksówką,  zezwoleń na wykonywanie przewozów na liniach regularnych i 

regularnych specjalnych. 

 

§ 1. 

 

1. Organ udzielający: licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w 
zakresie przewozu osób taksówką, zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych 
specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym jest uprawniony do kontroli 
w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania tych dokumentów. 
 

2. W sprawowaniu nadzoru stosuje się następujące przepisy: 
1) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013r, poz.     
1414 z późn. zm.), 
2) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z      
2015 r., poz.584 z późn. zm.), 
3) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 
października 2009 r. ustanawiając wspólne zasady dotyczące warunków 
wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 
96/26/WE (Dz.U.UE.L.2009.300.51). 

          3. Postępowanie kontrolne przeprowadzane jest na podstawie pisemnego    
zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Wzory zawiadomień stanowią 
załączniki od nr 1 i nr 2 niniejszej procedury. 

          4. Kontrola przewoźników drogowych prowadzona jest w siedzibie przedsiębiorcy w 
miejscu prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę lub w siedzibie organu 
sprawującego nadzór za zgodą kontrolowanego. 

          5. Ponadto co najmniej raz na pół roku sprawdza się w systemie teleinformatycznym 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czy przedsiębiorcy 
posiadający dokumenty na wykonywanie transportu drogowego prowadzą w dalszym 
ciągu działalność gospodarczą.  

          6. W ciągu roku mogą być przeprowadzane także kontrole pozaplanowe, po powzięciu  
przez organ informacji o nieprawidłowościach. 

 
§ 2. 

 

1. W ramach nadzoru organ udzielający licencji na wykonywanie krajowego transportu      
drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, zezwolenia na wykonywanie regularnych 
i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, przeprowadza 
kontrolę co najmniej raz na 5 lat, w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do 
wydania powyższych dokumentów. 

2. Wymogi te są sprawdzane na podstawie przepisów ustawy o transporcie drogowym 
z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2013, poz. 1414 z późn. zm.), oraz Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r, 
ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika  
drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U.UE.L.2009.300.51). 

 



§ 3. 

 

Kontrole przeprowadza się na podstawie rocznego planu kontroli, który sporządza się w 
Wydziale Spraw Obywatelskich do dnia 15 grudnia danego roku na rok następny, 
zatwierdzonego przez Burmistrza Namysłowa. Plan na rok 2016 zostanie sporządzony do15 
lutego. 
 

§ 4. 

 

  1. Czynności kontrolne są wykonywane przez uprawnionych pracowników Wydziału 
Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Namysłowie po okazaniu upoważnienia do 
przeprowadzenia kontroli zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym oraz art. 79 
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 
Wzór upoważnienia do kontroli stanowią: 

   1) Załącznik nr 3 – upoważnienie do kontroli przedsiębiorcy posiadającego licencję   
na    wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób 
taksówką, 

   2) Załącznik nr 4 – upoważnienie do kontroli przedsiębiorcy posiadającego  
zezwolenie na wykonywanie regularnych/regularnych specjalnych przewozów osób 
w krajowym transporcie drogowym. 

          2. Kontrolujący sprawdza: 
1) Spełnienie przez przedsiębiorcę warunków ustawowych będących podstawą do   
wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie 
przewozu osób taksówką, 
2) Spełnienie przez przedsiębiorcę warunków ustawowych będących podstawą do  
wydania zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych 
przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na podstawie przedłożonych 
przez przedsiębiorcę dokumentów (dokumenty te wymieniono we wzorach 
zawiadomień do kontroli) oraz na podstawie oględzin dokonanych na przystankach i 
postojach taksówek. 

3. Kontrolujący sporządza z przeprowadzonych czynności kontrolnych protokół kontroli.        
Wzory protokołów stanowią załączniki nr od 5 do 6 niniejszego załącznika. 

4. W przypadku stwierdzenia w protokole kontroli naruszeń przepisów ustawy, warunków    
wydanych licencji, zezwoleń i zaświadczeń Burmistrz Namysłowa wydaje zalecenia 
pokontrolne, w których wskazuje rodzaj naruszeń i wzywa przedsiębiorcę do ich 
usunięcia w wyznaczonym terminie. 

5. Na podstawie protokołów kontroli sporządza się roczne sprawozdanie z    
przeprowadzonych kontroli wraz z ustaleniami i prowadzonym w tym zakresie 
postępowaniem, w terminie do dnia 15 stycznia roku następnego. 

     Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 7 niniejszej procedury. 
 

§ 5. 

 

Niniejsza procedura jest dokumentem do użytku służbowego dla potrzeb Wydziału Spraw 
Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 



         Załącznik nr 1 
 

Do procedury określającej zasady 
sprawowania kontroli 

przewoźników drogowych 

Oznaczenie organu 
 
 

                                                                                                  Namysłów, dnia ………………. 
Znak sprawy 
 
 
 

 
Oznaczenie przedsiębiorcy 

 

ZAWIADOMIENIE 
o zamiarze wszczęcia kontroli 

 
Na podstawie art. 84 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 
r. poz. 1414 z późn. zm.) oraz art. 79 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.) zawiadamiam o zamiarze wszczęcia 
kontroli przedsiębiorcy:……………. (nazwa i siedziba) posiadającego licencję nr ……na 
wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. 
 
Zakres przedmiotowy kontroli: 
 
1. Sprawdzenie czy przedsiębiorca spełnia wymogi ustawowe będące podstawą do wydania       
licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, 
2. Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia kontroli: 

1) oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną o niekaralności, 
2) wykaz pojazdów wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych (z aktualnymi            
badaniami technicznymi) oraz prawo dyspozycji pojazdami – jeżeli nie stanowią one 
własności przedsiębiorcy. A także wpis w dowodzie rejestracyjnym TAXI, 
3) prawo jazdy, 
4) kserokopia zaświadczenia lekarskiego oraz orzeczenia psychologicznego, 
5) oświadczenie przedsiębiorcy złożone pod odpowiedzialnością karną o zatrudnianiu     
kierowców do których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy. 

3. Sprawdzenie pojazdu, w zakresie oznakowania i wymaganego przepisami wyposażenia. 
 

Informacja: 
 
Kontrola zostanie wszczęta nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed 

upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. 
Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia 
doręczenia zawiadomienia. 
 
Celem uzgodnienia konkretnego terminu kontroli i miejsca sprawdzenia pojazdu proszę o 
zgłoszenie się do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. 
Stanisława Dubois 3, pok. nr 6B lub kontakt telefoniczny pod nr 77 4190340. 



Załącznik nr 2 
Do procedury określającej zasady 

sprawowania kontroli 
przewoźników drogowych 

Oznaczenie organu 
Namysłów, dnia …………….. 

 
 

Znak sprawy 
 

Oznaczenie przedsiębiorcy 
 
 

ZAWIADOMIENIE 
o zamiarze wszczęcia kontroli 

 
Na podstawie art. 84 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.) oraz art. 79 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie 
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.) zawiadamiam o zamiarze 
wszczęcia kontroli przedsiębiorcy:……………. (nazwa i siedziba) posiadającego zezwolenie 
nr ……na wykonywanie regularnych/regularnych specjalnych* przewozów osób w krajowym 
transporcie drogowym w ramach linii regularnej/regularnej specjalnej: 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa linii) 
 
Zakres kontroli: 

sprawdzenie czy przedsiębiorca spełnia wymogi ustawowe będące podstawą do 
wydania zezwolenia na wykonywanie przewozów w ramach linii regularnej, w zakresie: 
punktualności przejazdów, realizacji transy przejazdu oraz użytych do przewozu pojazdów. 

 
Informacja: 

Kontrola zostanie wszczęta nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed 
upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. 

Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia 
doręczenia zawiadomienia. 

 
 

(* niepotrzebne skreślić) 
 
 

Celem uzgodnienia konkretnego terminu kontroli i miejsca sprawdzenia pojazdu proszę o 
zgłoszenie się do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. 
Stanisława Dubois 3, pok. nr 6B lub kontakt telefoniczny pod nr 77 4190340. 
 



Załącznik 3 
Do procedury określającej zasady 

sprawowania kontroli 
przewoźników drogowych 

 

Namysłów, dnia ……………… 
Oznaczenie organu 
 
 
Znak sprawy 
 
 

UPOWAŻNIENIE NR………. 
 

Na podstawie art.. 85 ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. 2013 r., poz. 1414 z późn. 
zm.) 
 

Upoważniam 
Imię i nazwisko, stanowisko pracownika, nr dowodu osobistego/legitymacji służbowej* 
 
Do przeprowadzenia w dniu ……….kontroli u przedsiębiorcy:………………. (nazwa i adres 
siedziby przedsiębiorcy) posiadającego licencję nr …………… na wykonywanie krajowego 
transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką o nr bocznym ……….. i nr 
rejestracyjnym pojazdu ………….. 
 
Zakres przedmiotowy kontroli: 
 
1. Sprawdzenie czy przedsiębiorca spełnia wymogi ustawowe będące podstawą do wydania 
licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób 
taksówką. 
2. Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia kontroli: 
1) oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną o niekaralności, 
2) wykaz pojazdów wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych (z aktualnymi badaniami 
technicznymi) oraz prawo dyspozycji pojazdami – jeżeli nie stanowią one własności 
przedsiębiorcy oraz wpis w dowodzie rejestracyjnym TAXI, 
3) prawo jazdy, 
4) kserokopia zaświadczenia lekarskiego oraz orzeczenia psychologicznego, 
5) oświadczenie przedsiębiorcy złożone pod odpowiedzialnością karną o zatrudnianiu 
kierowców do których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy, 
6) sprawdzenie pojazdu w zakresie spełnienia wymogów wynikających z ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o transporcie drogowym. 
 
Czynności kontrolne w zakresie sprawdzenia pojazdu zostaną przeprowadzone w dniu ……... 
w……………………. (określić miejsce faktycznego dokonani kontroli pojazdu). 
 
 
Pouczenie: 

Przedsiębiorca jest uprawniony do uzyskania informacji o zakresie kontroli. 
 

Prawa kontrolowanego: 
 

1. Do przeprowadzania czynności kontrolnych w obecności kontrolowanego lub osoby przez 
niego upoważnionej. 
2. Do zawiadomienia organu kontroli, że w firmie kontrolowanego przedsiębiorcy trwa już 
kontrola innego organu. 



3. Do kontroli przeprowadzonej w sposób sprawny i nie zakłócający działalności  
kontrolowanego. 
4. Do wniesienia sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania przez organ kontroli czynności z 
naruszeniem przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej: 

1) sprzeciwu wobec braku zawiadomienia, 
2) sprzeciwu wobec podjęcia czynności kontroli bez okazania legitymacji i doręczenia 
upoważnienia przez osobę kontrolującą, 
3) sprzeciwu wobec przeprowadzenia kontroli bez obecności kontrolowanego lub osoby 
przez niego upoważnionej, 
4) sprzeciwu wobec równoczesności kontroli oraz przekroczenia limitu czasu trwania 
kontroli. 

 
Obowiązki kontrolowanego: 
 

1.Kontrolowany jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do   
reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności. 
2. Przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli 
oraz upoważnienie i protokoły kontroli i udostępniać je na żądanie organu kontroli, w przypadku 
prowadzenia książki kontroli w systemie teleinformatycznym jest obowiązany udostępniać 
wydruki z tego systemu. 



Załącznik nr 4 
Do procedury określającej zasady 

sprawowania kontroli 
przewoźników drogowych 

 

Namysłów, dnia ……………… 
Oznaczenie organu 
 
 
Znak sprawy 
 
 

UPOWAŻNIENIE NR…….. 
 

Na podstawie art.. 85 ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.) 
 
Upoważniam 
Imię i nazwisko, stanowisko pracownika, nr dowodu osobistego/legitymacji służbowej* 
 
Do przeprowadzenia w dniu ……….kontroli u przedsiębiorcy:………………. (nazwa i adres 
siedziby przedsiębiorcy) posiadającego zezwolenia nr …………… na wykonywanie 
regularnych / regularnych specjalnych* przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w 
ramach linii regularnej/regularnej specjalnej: 
na linii: ………………………………………………………………(nazwa linii) 
w terminie od……….. do …………. 
 

Zakres przedmiotowy kontroli: 
 
Sprawdzenie czy przedsiębiorca spełnia wymogi ustawowe będące podstawą do 

wydania zezwolenia na wykonywanie regularnych / regularnych specjalnych* przewozów osób 
w krajowym transporcie drogowym w ramach linii regularnej/regularnej specjalnej : w tym 
punktualności przejazdów, realizacji transy przejazdu oraz użytych do przewozu 
pojazdów. 
 
Pouczenie: 
 

Przedsiębiorca jest uprawniony do uzyskania informacji o zakresie kontroli. 
 

Prawa kontrolowanego: 
1.Do przeprowadzania czynności kontrolnych w obecności kontrolowanego lub osoby przez 

niego upoważnionej, 
2.Do zawiadomienia organu kontroli, że w firmie kontrolowanego przedsiębiorcy trwa już    

kontrola innego organu, 
3.Do kontroli przeprowadzonej w sposób sprawny i nie zakłócający działalności 

kontrolowanego, 
4.Do wniesienia sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania przez organ kontroli czynności z 

naruszeniem przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej: 
1) sprzeciwu wobec braku zawiadomienia; 
2) sprzeciwu wobec podjęcia czynności kontroli bez okazania legitymacji i doręczenia 
upoważnienia przez osobę kontrolującą; 
3) sprzeciwu wobec przeprowadzenia kontroli bez obecności kontrolowanego lub osoby 
przez niego upoważnionej; 
4) sprzeciwu wobec równoczesności kontroli oraz przekroczenia limitu czasu trwania 
kontroli. 
 
 
 



Obowiązki kontrolowanego: 
1.Kontrolowany jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do  
reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności. 
2. Przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli 
oraz upoważnienie i protokoły kontroli i udostępniać je na żądanie organu kontroli, w przypadku 
prowadzenia książki kontroli w systemie teleinformatycznym jest obowiązany udostępniać 
wydruki z tego systemu. 



Załącznik nr 5 
Do procedury określającej zasady 

sprawowania kontroli 
przewoźników drogowych 

Oznaczenie organu 
 

„do użytku służbowego” 
 
 

PROTOKÓŁ 
 

z przeprowadzonej kontroli w dniu …………………. w Namysłowie 
przedsiębiorcy: ………………………. (oznaczenie przedsiębiorcy, adres siedziby) 
posiadającego licencję ……….. z dnia ………... wydaną 
przez Burmistrza Namysłowa na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu 
osób taksówką. 
 
Organem nadzoru nad kontrolowanym przedsiębiorcą jest Burmistrz Namysłowa. 
Kontrolę, przeprowadziła………………………… (imię i nazwisko) – na podstawie 
upoważnienie Nr ……..z dnia ……………….. 
 
Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli: 84 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 
transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.) 
 

Wyjaśnień podczas kontroli udzielał/-a: ……………………………… (imię i nazwisko) 
 
I. Ustalenia wstępne 
 
Rodzaj i zakres wykonywanych przewozów drogowych: 
 
Licencja nr …………… z dnia ……………. wydana przez Burmistrza Namysłowa na 
wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką o nr bocznym 
………….. 
 

II. Wyniki kontroli 
 
1.Potwierdzenie spełnienia wymogu dobrej reputacji: 
………………………………………………………………………………………………….. 
(oświadczenie o niekaralności złożone pod odpowiedzialnością karną lub zaświadczenie z Krajowego 

Rejestru Sądowego potwierdzające niekaralność) 
 

2. Dokument potwierdzający uprawnienia kierowców 
………………………………………………………………………………………………….. 
(kserokopia prawa jazdy, oraz oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną o spełnianiu 

warunków przez kierowców) 
 

3.Aktualny wykaz pojazdów: 
………………………………………………………………………………………………….. 
(nr rejestracyjny pojazdu) 

 

4. Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do dysponowania pojazdami: 
……………………………………………………………………………………………… 
(kserokopię dowodów rejestracyjnych oraz ewentualnie umowy potwierdzające prawo dyspozycji) 

 



 

5. Aktualne badanie techniczne dopuszczające pojazd do ruchu – ………………… 
(data ważności badania technicznego wynikająca z kserokopii dowodu rejestracyjnego) 
 

6. Opisanie warunków spełnianych przez pojazd, którym transport taksówką jest wykonywany: 
………………………………………… 
(- obowiązkowe oznakowanie na zewnątrz pojazdu, - ulokowanie taksometru, - ulokowanie 
tabliczki z nr bocznym, imieniem i nazwiskiem oraz numerem licencji, - ulokowanie informacji 
określającej stawki należności za 1 km przejazdu; - ulokowanie informacji o posiadaniu przez 
kierowcę egzemplarza przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu 
taksówkami osobowymi, - ulokowanie informacji o treści „Zakaz palenia”) 
 

III. Ustalenia końcowe 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
Uwagi i wyjaśnienia do protokołu można wnosić w terminie w terminie 7 dni od daty 
jego podpisania. 
Adnotacja o przeprowadzonej kontroli zamieszczona została pod poz. .................... w 
książce kontroli. 
Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po odczytaniu podpisano. 
Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu przedsiębiorcy: 
 
 
Kontrolowany przedsiębiorca:       Kontrolujący: 



Załącznik nr 6 
Do procedury określającej zasady 

sprawowania kontroli 
przewoźników drogowych 

Oznaczenie organu 
 

„do użytku służbowego” 
 
 

PROTOKÓŁ 
 

z przeprowadzonej kontroli w dniu …………………. w Namysłowie 
 
przedsiębiorcy: ………………………. (oznaczenie przedsiębiorcy, adres siedziby) 
posiadającego zezwolenie ………….. z dnia …………... wydane 
 
przez Burmistrza Namysłowa na wykonywanie regularnych/ regularnych specjalnych* 
przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w ramach linii regularnej/regularnej 
specjalnej. 
 
Organem nadzoru nad kontrolowanym przedsiębiorcą jest Burmistrz Namysłowa. 
Kontrolę, przeprowadził/a …………………….. (Imię i nazwisko) – na podstawie upoważnienia 
Nr ………..z dnia …………. 
 
Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli: 84 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 
transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.). 
 

I. Ustalenia wstępne 
 
Rodzaj i zakres wykonywanych przewozów drogowych: 
 
Zezwolenie nr ………….. z dnia ……………. wydane przez Burmistrza Namysłowa na 
wykonywanie regularnych/ regularnych specjalnych* przewozów osób w krajowym 
transporcie drogowym w ramach linii regularnej/regularnej specjalnej: 
…………………………………………………………………………………. (nazwa linii) 
 

II. Wyniki kontroli 
 
1. Punktualność przejazdu zgodnie z rozkładem jazdy stanowiącym załącznik do 
zezwolenia 
…………………………………………………………………………………….. 
(określenie na jakich przystankach i jakie godziny kontrolowano) 
 
2. Realizacja trasy przejazdu: 
……………………………………………………………………………………… 
(określenie na jakich przystankach kontrolowano trasę przejazdu) 
 
3. Pojazdy wykorzystane do przewozu 
……………………………………………………………………………………………… 
(nr rejestracyjne pojazdów, które kontrolowano na przystankach) 
 
III. Ustalenia końcowe 
……………………………………………………………………………………………… 



 
Uwagi i wyjaśnienia do protokołu można wnosić w terminie w terminie 7 dni od daty 
jego podpisania. 
Adnotacja o przeprowadzonej kontroli zamieszczona została pod poz. .................... w 
książce kontroli. 
Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po odczytaniu podpisano. 
Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu przedsiębiorcy. 
 
 
Kontrolowany przedsiębiorca:       Kontrolujący: 



TABELA Nr 1 - Zestawienie liczbowe wykonanych kontroli

Liczba kontroli 

zaplanowanych

Liczba kontroli 

zrealizowanych

1 2 3 4

TABELA Nr 2 - Zestawienie niezrealizowanych kontroli planowanych

Lp.

TABELA Nr 3 - Zestawienie kontroli wykonanych poza planem

Lp.
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Załącznik nr 7                                                             
Do procedury określającej zasady sprawowania 

kontroli przewoźników drogowych

Zastosowane środki nadzorcze

Sprawozdanie z przeprowadzonych w 2015 r. kontroli                                       

przedsiębiorców wykonujących transport drogowy

Zakres kontroli Przyczyna kontroliNazwa podmiotu kontrolowanego

Nazwa podmiotu planowanego do kontroli Zakres kontroli

Liczba przedsiębiorców, którym 

wydano zalecenia pokontrolne

Przyczyna niezrealizowanych kontroli

Liczba podmiotów prowadzących 

działalność bez zastrzeżeń

Liczba kontroli wykonanych 

poza planem

Liczba 

przeprowadzonych 

kontroli ogółem

Realizacja planu kontroli


