Transport - udzielenie licencji na wykonywanie
krajowego transportu drogowego w zakresie
przewozu osób samochodem osobowym lub
pojazdem samochodowym przeznaczonym
konstrukcyjnie do przewozu osób powyżej 7 i
nie więcej niż 9 łącznie z kierowcą.
Treść urzędowa:
Udzielanie przedsiębiorcom licencji na podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie
przewozu osób: samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do
przewozu osób powyżej 7 i nie więcej niż 9 łącznie z kierowcą.
Wydawanie wypisów z licencji.
Wymagane dokumenty:
Wniosek &#8211; formularz do pobrania (Wniosek).
Załączniki:
1. Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką
jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej
działalność gospodarczą o spełnianiu wymogu dobrej reputacji, o której mowa w art. 5c ust. 1
pkt 1 ustawy o transporcie drogowym &#8211; formularz do pobrania (Oświadczenie reputacja
);
2. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem o pełnieniu roli zarządzającego transportem w
przedsiębiorstwie &#8211; formularz do pobrania (Oświadczenie zarządzającego).
3. Kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych zarządzającego transportem,
4. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków zdolności finansowej, zapewniającej podjęcie
i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Sytuację finansową
potwierdza się dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości: 9000 euro – na
pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego, 5000 euro – na każdy
następny pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego, w formie:
a. rocznego sprawozdania finansowego,
b. dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunku bankowym lub
dostępnymi aktywami,
c. posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
d. udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
e. własność nieruchomości.
Przy ocenie sytuacji finansowej, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski,
obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana
5. Oświadczenie przedsiębiorcy o zamiarze zatrudniania kierowców a także innych osób
niezatrudnionych, lecz wykonujących osobiście przewóz na rzecz przedsiębiorcy spełniających
ustawowe warunki &#8211; formularz do pobrania (Oświadczenie o kierowcach).
6. Wykaz pojazdów &#8211; formularz do pobrania (Wykaz pojazdów)
7. Dowód uiszczenia opłaty za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w
zakresie przewozu osób i wypisów z licencji.
8. Pełnomocnictwo dla osoby składającej wniosek i odbierającej licencję &#8211; w przypadku
osób innych niż przedsiębiorca (dodatkowo za udzielone pełnomocnictwo dowód opłaty

skarbowej w wysokości 17 zł, nr konta bankowego: 20 1030 1218 0000 0000 9040 1513
&#8211; Bank Handlowy w Warszawie S.A. ).
Opłaty:
Opłata skarbowa:
Nie podlega opłacie skarbowej.
Opłata administracyjna:
1. Opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu
osób: od 2 do 15 lat &#8211; 700 zł, powyżej 15 do 30 lat &#8211; 800 zł, powyżej 30 do 50 lat
&#8211; 900zł; + 10 % opłaty od podstawy za wydanie licencji za każdy zgłoszony pojazd do
licencji .
2. Opłata za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd: 1% od podstawy za wydanie licencji.
Nr konta bankowego Starostwa Powiatowego w Olsztynie:
42 1140 1111 0000 4163 2600 1002 (mBank).
Termin odpowiedzi:
Udzielenie lub odmowa udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w
zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym
konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą następuje w formie
decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz z załącznikami.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 z późn.
zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013
roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem
przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.
U z 2013 r., poz. 916).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.,
poz 267 z późn. zm.).

Wykonanie zadania:
Jednostka odpowiedzialna
Stanowisko pracy do spraw transportu drogowego
Pracownicy odpowiedzialni
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Marek Szyrwiński
- Stanowisko pracy do spraw transportu drogowego
Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 15
telefon: 521 05 16
adres e-mail: Napisz e-mail
Joanna Martul
- Stanowisko pracy do spraw transportu drogowego
Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 15
telefon: 521 05 16
adres e-mail: Napisz e-mail
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