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WYDANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU 

DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB 

PODSTAWA PRAWNA:  

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 poz. 2201, t.j.).  

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 

poz. 2000, 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. z 2021 poz. 

1220, t.j.). 

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 poz. 2142, ze zm.). 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:  

1. Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie 

przewozu osób. 

2. Oświadczenie członka(ów) organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej 

spółką jawną lub komandytową lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia 

wymóg dobrej reputacji. 

3. Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem 

wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, 

zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz 

wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, nie posiadają prawomocnego orzeczenia o 

zakazie wykonywania zawodu kierowcy. 

4. Wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, 

numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania 

pojazdem. 

5. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji. 

6. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje 

pełnomocnik. 
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OPŁATY:  

1. Opłata za udzielenie licencji wynosi: 

 

2. w przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu 

drogowego jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego, nie będącego taksówką, 

pobiera się jedną opłatę odpowiednią dla okresu ważności licencji, powiększoną o 10%  

tej opłaty za każdy pojazd; za wydanie wypisu z licencji opłata wynosi 1% opłaty za licencję 

za każdy wypis. 

3. za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji 

pobiera się opłaty w wysokości 11% opłaty jak za udzielenie licencji. 

4. za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty jak za udzielenie licencji, 

natomiast za wydanie wypisu z licencji w przypadku zmiany  licencji pobiera się opłatę  

w wysokości 5 % opłaty jak za udzielenie licencji. 

 

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: 

 

 

Opłata w zł 

okres ważności licencji w latach 

od 2 do 15 powyżej 15 do 30 powyżej 30 do 50 

320 380 450 
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