
S T A R O S T W O  P O W I A T O W E  W  P UŁT U S K U  
 
 

WYDANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU 
DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY 

 
SYMBOL SPRAWY: 
 
PODSTAWA PRAWNA: 
 

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. tekst jednolity z 2007 r. Nr 
125, poz. 874). 

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004r. w sprawie wysokości opłat                   
za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz                   
za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych ( Dz. U. Nr 159 poz. 
1664). 

 
WYMAGANE DOKUMENTY:  
 

1. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub 
rzeczy. 

2. Do wglądu: 
• osoba fizyczna: dokument tożsamości przedsiębiorcy, a w przypadku gdy sprawę 

załatwia osoba niebędąca właścicielem –  dokument tożsamości właściciela 
pojazdu, pisemne upoważnienie do załatwienia formalności podpisane przez 
właściciela i dowód tożsamości upoważnionego; dowodem tożsamości jest dowód 
osobisty lub inny dokument ze zdjęciem; 

• pozostałe podmioty: aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, 
zaświadczenie o nadaniu numeru REGON (dopuszcza się kserokopie tych 
dokumentów). Sprawę przerejestrowania może załatwiać wyłącznie osoba 
upoważniona do reprezentowania podmiotu.  

  3.   Załączniki: 
• odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej,  

• kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej REGON, 

• kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP, 

• certyfikat kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej 
transportem drogowym w przedsiębiorstwie, 

• zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność osób, o których 
mowa w art.5 ust. 3 pkt 1, 

• wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych 
albo kserokopie dowodów rejestracyjnych , a w przypadku gdy przedsiębiorca nie 
jest właścicielem tych pojazdów, dokument potwierdzający prawo dysponowania 
nimi, 

• oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców potwierdzające, że:  



- przedsiębiorca oraz zatrudnieni przez niego kierowcy nie byli skazani 
prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu 
w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku,  
- spełniają wymagania określone przepisami Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. 
Prawo o ruchu drogowym, 

• dokument potwierdzający posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu potwierdzony 
dostępnymi środkami finansowymi, majątkiem lub ostatnim bilansem rocznym 
przedsiębiorstwa w wysokości: 
- na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego - 9000 
EURO, 
- na każdy następny - 5000 EURO, 
- przy wykonywaniu transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy 
przewozie rzeczy - 50 000 EURO .  

 
OPŁATY: 

1. Za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób: 
- na okres od 2 do 15 lat - 700 zł, 
- na okres powyżej 15 do 30 lat - 800 zł, 
- na okres powyżej 30 do 50 lat - 900 zł.  

2. Za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego na przewóz 
rzeczy: 

- na okres od 2 do 15 lat - 800 zł, 
- na okres powyżej 15 do 30 lat - 900 zł, 
- na okres powyżej 30 do 50 lat - 1000 zł. 

OPŁATA SKARBOWA 
 

1. 17 zł - za upoważnienie 
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
 

1. Bez zbędnej zwłoki - sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub 
wyjaśnień. 

2. Do 1 miesiąca - sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego. 
3. Do 2 miesięcy - sprawy szczególnie skomplikowane. 

 
TRYB ODWOŁAWCZY: 
 
 Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. 

UWAGI: 

1. W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu 
drogowego osób i rzeczy jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego pobiera się 



jedną opłatę, o której mowa wyżej odpowiednią dla okresu ważności licencji , powiększoną o 
10% tej opłaty za każdy pojazd. 

2. Za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie transportu drogowego na każdy pojazd 
samochodowy zgłoszony we wniosku o wydanie licencji pobiera się opłatę w wysokości 1 % 
opłaty, o której mowa wyżej, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie 
licencji. 

3. Za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji 
pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za 
udzielenie licencji.  

 


