KARTA USŁUG
STAROSTWO POWIATOWE
W RACIBORZU
47-400 RACIBÓRZ
Pl. OKRZEI 4
tel. (32) 45 97 300, (32) 415 44 08 (centrala)
fax. (32) 415 87 36

WYDZIAŁ
KOMUNIKACJI I
TRANSPORTU

I. TYTUŁ SPRAWY

LICENCJA NA KRAJOWY TRANSPORT DROGOWY OSÓB LUB RZECZY
II. PODSTAWA PRAWNA








ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 125,
poz. 874 późn. zm.),
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości
opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego
oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 235, poz. 1726 z późn. zm.)
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów
licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji (Dz. U. Nr
153, poz. 1612)
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21
października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania
zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE.
III. GDZIE ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta.
Sprawę załatwia - Wydział Komunikacji i Transportu.
tel. (32) 45 97 315, fax. (32) 45 97 310
e-mail: komunikacja@powiatraciborski.pl
Godziny urzędowania:
Poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 17.00
piątek od 7.30 do 14.00
IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W terminie do 7 dni.
V. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub
rzeczy.
2. Załączniki:
 oświadczenie o posiadaniu rzeczywistej i stałej siedziby w jednym z państw

członkowskich;
 kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej.
W przypadku przedstawienia zagranicznego certyfikatu uprawniającego do
wykonywania zawodu międzynarodowego przewoźnika drogowego przez obywatela
zagranicznego należy złożyć następujące dokumenty:
 kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych (poświadczoną przez
notariusza za zgodność z oryginałem lub oryginał do wglądu) + tłumaczenie na
język polski przez tłumacza przysięgłego,
 potwierdzenie od wystawcy certyfikatu kompetencji zawodowych, że osobie w
nim wymienionej wydano certyfikat (Nr....z dnia....), z tłumaczeniem na język
polski przez tłumacza przysięgłego);
 zaświadczenie lub oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji przedsiębiorcy i
osoby zarządzającej przedsiębiorstwem (dot. członków organu zarządzającego osoby
prawnej, osób tworzących zarząd spółki jawnej lub komandytowej, a w przypadku
innego przedsiębiorcy – osoby prowadzące działalność gospodarczą).
W przypadku przedstawienia zaświadczenia przez cudzoziemca wymagane są
następujące dokumenty:
 kserokopia ww. dokumentu (poświadczona przez notariusza za zgodność z
oryginałem lub oryginał) z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza
przysięgłego;
 dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (na całość
taboru) (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona: przez organ
wydający odpis lub upoważnionego pracownika Organu za okazaniem oryginału
lub notariusza), w wysokości:
 9000 euro – na pierwszy pojazd,
 5000 euro na każdy następny pojazd.
W roku 2012 wartość euro przeliczana jest po średnim kursie europejskiego banku
centralnego z dnia 3 października 2011 r. (2011/C 291/01), który wynosi 4, 3815 zł.
Posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie transportu drogowego potwierdza się:
1. rocznym sprawozdaniem finansowym poświadczonym przez audytora lub
odpowiednio upoważnioną osobę,
2. gwarancją bankową,
3. ubezpieczeniem w tym ubezpieczeniem odpowiedzialności zawodowej z jednego
lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw
ubezpieczeniowych;
 oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których
mowa w art. 5 ust. 3, pkt 4) ustawy o transporcie drogowym;
 wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów
dopuszczających pojazd do ruchu, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest
właścicielem tych pojazdów - również dokument potwierdzający prawo do
dysponowania nimi. Dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania pojazdem
może być np.:
o umowa leasingu z podanym terminem jej obowiązywania wraz z protokołem
odbioru,
o umowa najmu (w przypadku podnajmu pojazdu leasingowego dodatkowo
zgoda firmy leasingowej na podnajem),
o umowa użyczenia,

umowa dzierżawy,
umowa przewłaszczenia + umowa o kredyt.
4. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości – do wglądu.
o
o

VI. OPŁATY

OPŁATA KOMUNIKACYJNA:
 Okres ważności przewóz rzeczy:
od 2 do 15 lat 800 zł + 11% tej opłaty za każdy zgłoszony pojazd,
od 15 do 30 lat 900 zł + 11% tej opłaty za każdy zgłoszony pojazd,
od 30 do 50 lat 1000 zł + 11% tej opłaty za każdy zgłoszony pojazd.
 Okres ważności przewóz osób:
od 2 do 15 lat 700 zł + 11% tej opłaty za każdy zgłoszony pojazd,
od 15 do 30 lat 800 zł + 11% tej opłaty za każdy zgłoszony pojazd,
od 30 do 50 lat 900 zł + 11% tej opłaty za każdy zgłoszony pojazd.
Opłatę komunikacyjną można uiścić w kasie pokój nr 2 (parter) lub dokonać wpłaty
bezpośrednio na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Raciborzu nr 38 8475 0006
2001 0011 5821 0004 z dopiskiem „udzielenie licencji na krajowy transport drogowy
rzeczy”.
Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.
OPŁATA SKARBOWA:
Nie podlega.
Pełnomocnictwo do odbioru licencji - 17 zł można uiścić w kasie pokój nr 2 (parter) lub
dokonać wpłaty bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miasta Racibórz nr 78 1050
1070 1000 0004 0003 3692 z dopiskiem „opłata za pełnomocnictwo”.
VII. DRUKI WNIOSKÓW

Wg załączonego wzoru.
VIII. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji o udzieleniu lub odmowie udzielenia licencji przysługuje stronie prawo
wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za
pośrednictwem Starosty Raciborskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
IX. INFORMACJE DODATKOWE

Licencji na krajowy transport drogowy udziela się na okres od 2 do 50 lat w zależności od
wniosku strony.
Odbioru licencji dokonuje się osobiście - pokój nr 8 (parter) lub przez pełnomocnika, jeśli
jest umocowany.
Data: 09.11.2012r
Data: 09.11.2012r

Opracował: Rajmund Ignacy
Zatwierdził: Grażyna Kowalska

