
 

 

a) Nazwa usługi  

Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub 

rzeczy (licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy) 

b) Symbol 

7250 – udzielanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób 

lub rzeczy. 

c) Wydział 

Wydział Komunikacji i Dróg 
d) Komórka 

Wydział Komunikacji i Dróg, pokój nr 2 
Godziny przyjęć klientów: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30 

        
Telefon kontaktowy (52) 30 31 100 w. 59, fax (52) 30 31 302. 

e) Opis sprawy 

Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub 

rzeczy. 

f) Kogo dotyczy 

Klient składający wniosek 

g) Wymagane dokumenty 

1. Wniosek o udzielenie licencji. 
2. Załączniki: 
 
a) kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem 
drogowym rzeczy/osób. W przypadku gdy transportem drogowym zarządza osoba 
fizyczna na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem, 
należy dołączyć przedmiotową umowę, 
 
b) Oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji (dotyczy przedsiębiorcy oraz 
osoby zarządzającej transportem). 

 
c) dokumenty potwierdzające posiadanie przez przedsiębiorcę zdolności finansowej, w 
wysokości: 
- 9.000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu 
drogowego, 
- 5.000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy, 
 
W roku 2016 wartość euro przeliczana jest zgodnie z art. 7 pkt 1 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. 
według kursu odpowiadającego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują  
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od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Wartość ta w roku 2016 wynosi 
4,2437. w postaci: 
- rocznego sprawozdania finansowego potwierdzonego przez audytora lub 
odpowiednio upoważnioną osobę, 
W drodze odstępstwa organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca 
wykazał swoją zdolność finansową za pomocą zabezpieczenia takiego jak: 
- gwarancja bankowa, 
- ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej (z polisy 
ubezpieczeniowej musi wynikać, że przedsiębiorca ubezpieczony jest na kwotę 
odpowiadającą co najmniej minimalnemu limitowi określonemu wyżej. Polisa 
ubezpieczeniowa powinna wskazywać, iż ubezpieczenie obejmuje roszczenia jakie 
powstaną lub mogą powstać w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej 
przedsiębiorstwa transportowego). 
 
d) oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których 
mowa w atr. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym   
(wzór -Z1/F1-KD/ Po1-03-I-IV), 
 
e) wykaz pojazdów samochodowych lub zespołów pojazdów, przeznaczonych  
do  przewozów  drogowych, (wzór –Z2/F1-KD/Po1-03-I-IV):  

- w przypadku własności pojazdów – kopie dowodów rejestracyjnych, 
- w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – dokumenty 
potwierdzające prawo do dysponowania nimi, np.: 

� umowa leasingu z podanym terminem jej obowiązywania wraz z protokołem 
odbioru, 

� umowa najmu (w przypadku podnajmu pojazdu leasingowego dodatkowo zgoda 
� firmy leasingowej na podnajem), 
� umowa użyczenia, 
� umowa dzierżawy, 
� umowa przewłaszczenia + umowa o kredyt, 

 
f) kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów samochodowych, 

 
g) kserokopie dokumentów potwierdzających prawo dysponowania pojazdami,                   
w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest ich właścicielem (np. umowa leasingu, najmu, 
dzierżawy, użyczenia, itp.). 
 
3. Do wglądu: 

• dowód osobisty, 
• pełnomocnictwo. 

 
h) Miejsce składania pism 

Starostwo Powiatowe w Żninie - parter, pokój nr 2 

i) Termin i sposób załatwienia 

Wnioski o udzielenie zezwolenia rozpatruje się w jak najkrótszym terminie, nie dłużej 
niż trzy miesiące od daty otrzymania przez Starostę Żnińskiego wszystkich 
dokumentów, koniecznych do rozpatrzenia wniosku. W należycie uzasadnionych 
przypadkach organ może wydłużyć ten termin o miesiąc. 
 
 
 
 
 
 
 



 

j)  Opłaty 

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy 
wydawane jest bezterminowo. 
 
1000,00 zł za zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub 
rzeczy, 
17,00 zł za zaświadczenie potwierdzające wykonywanie działalności gospodarczej 
w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy – opłata skarbowa, 
 
17,00 zł za pełnomocnictwo, jeżeli między mocodawcą, a pełnomocnikiem nie zostaje 
zachowane pokrewieństwo w linii pierwszej (zstępni, wstępni, małżonkowie) – opłata 
skarbowa. 
 
UWAGA: 
W przypadku zgłoszenia we wniosku jednego lub więcej niż jednego pojazdu 
samochodowego, niebędącego taksówką, pobiera się jedną opłatę, powiększoną o 10% 
opłaty za każdy pojazd. 
Za wydanie wypisu z licencji, na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku 
pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty, stanowiącej podstawę do wydania licencji. 
 
Opłatę za udzielenie licencji, wydanie wypisów uiszcza się:  
-  uiszcza się w kasie Starostwa Powiatowego w Żninie, parter – kasa czynna w 
godzinach od 7:45 do 14:30 
lub przelewem 
- Bank Spółdzielczy „PAŁUKI” w Żninie, ul. 700–lecia 41, w godz. 7.30 – 16.30 
nr konta 80 8181 0000 0001 4717 2000 0004 
 
Opłatę skarbową uiszcza się:  
- przelewem na  konto bankowe Urzędu Miejskiego w Żninie, numer konta bankowego:  
Bank Spółdzielczy „Pałuki” w Żninie  47 8181 0000 0001 2742 2000 0038 

 

k) Podstawa prawna 

- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - ustawa  

z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  
- 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/, 

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  
6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane  
z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu 
kompetencji zawodowych  

 
l) Tryb odwoławczy 

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  
w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, za pośrednictwem 
Starosty Żnińskiego. 

 
m) Inne informacje 

Tomasz Michalczak – kierownik wydziału  
pokój nr 1 , tel. (52) 30 31 100 wew. 32, e-mail: komunikacja@znin.pl 

 
Agnieszka Jagodzińska – podinspektor 
pokój nr 2, tel. (52) 30 31 100 wew. 59, e-mail: transport@znin.pl 


