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Do Wydziału Spraw Obywatelskich należą: 

1) zadania gminy w zakresie:  
a) realizacji ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, w szczególności: 
 zameldowania i wymeldowania na wniosek i z urzędu, 
 wydawania i wymiany dowodów osobistych, 
 realizacji wniosków o udostępnienie danych osobowych; 

b) udzielania, odmowy udzielania, wprowadzania zmiany lub cofnięcia licencji 
w zakresie transportu drogowego taksówką, 

c) wykonywania przewozów regularnych i regularnych specjalnych, których zasięgiem 
jest miasto Legnica oraz powiat sąsiadujący, w tym koordynacji rozkładów jazdy 
przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowym 
w regularnym transporcie zbiorowym na obszarze gminy, 

d) określania strefy taryfowej, 
e) działalności gospodarczej i zezwoleń, w szczególności: 

 przyjmowania, przekształcania w formę dokumentu elektronicznego 
i przesyłania do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej wniosków o wpis do CEIDG, 

– orzecznictwa dotyczącego sprzedaży napojów alkoholowych;; 
2) zadania powiatu w zakresie:  

a) rejestracji pojazdów i wydawania prawa jazdy, w szczególności: 
 rejestracji pojazdów, 
 wycofywania pojazdów z ruchu, 
 wydawania, zatrzymywania prawa jazdy, 
 cofania oraz przywracania uprawnień do kierowania pojazdami (prawa jazdy); 

b) prowadzenia rejestru przedsiębiorstw prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, 
wydawania decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia 
kierowców, sprawowania nadzoru nad szkoleniem kierowców, wydawania i cofania 
uprawnień dla instruktora nauki jazdy, 

c) udzielania, odmowy udzielania, wprowadzania zmian lub cofnięcia licencji 
w zakresie transportu drogowego w krajowym transporcie drogowym, 

d) prowadzenia rejestru przedsiębiorstw prowadzących stacje kontroli pojazdów, 
wydawania decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli 
pojazdów, sprawowania nadzoru nad stacjami, wydawania i cofania uprawnień 
dla diagnosty, 

e) nadzoru nad działalnością fundacji i stowarzyszeń, z wyjątkiem stowarzyszeń 
jednostek samorządu terytorialnego, 

f) wydawania zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, 
g) powoływania komisji weryfikacyjnej do sprawdzania kwalifikacji kandydatów 

na egzaminatorów na prawo jazdy kategorii „T”, 
h) skreślony, 
i) udzielenia pomocy oraz prowadzenia aktywizacji zawodowej repatriantów w trybie 

art. 17 ust. 6 i 7 oraz art. 28 ustawy o repatriacji, 
j) realizacji świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się 

w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o Karcie 
Polaka. 
 

Wydział przy załatwianiu spraw używa symbolu „SO”. 


