
 

 

a) Nazwa usługi  

Wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 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 

W celu uzyskania kolejnych wypisów z zezwolenia należy złożyć stosowny wniosek 
wraz wymaganymi dokumentami. 
 

f) Kogo dotyczy 

Klient składający wniosek 

g) Wymagane dokumenty 

� Wypełniony formularz wniosku.  
� Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.  
� Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie 

i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (na 
całość taboru) (wymagana forma: oryginał lub odpis dokumentu, jeżeli jego 
zgodność z oryginałem zastała poświadczona przez notariusza albo przez 
występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą 
prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym), w wysokości:  

o 9000 euro – na pierwszy pojazd, 
o 5000 euro na każdy następny pojazd. 

W roku 2018 wartość euro przeliczana jest według kursu odpowiadającego 
opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom  
z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia  

  Starostwo Powiatowe  w Żninie 
ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin 

tel. +48 52 30 31 100, fax +48 52 30 31 302 
bip: http://bip.powiatzninski.pl, internet: http://www.znin.pl, 

e-mail:  powiat@znin.pl 
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1 stycznia następnego roku kalendarzowego. W 2018 r. wartość euro wynosi 
4,3137 PLN.  

 
Dokumenty potwierdzające posiadanie przez przedsiębiorcę zdolności finansowej 
przy zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub 
rzeczy: 

o roczne sprawozdanie finansowe potwierdzone przez audytora lub odpowiednio 
upoważnioną osobę, 
o gwarancja bankowa, 
o ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego 
lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw 
ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na 
wymaganą kwotę. 

� Wykaz dodatkowych pojazdów samochodowych lub zespołów pojazdów, 
przeznaczonych do transportu drogowego, 

� Kserokopie dodatkowych dowodów rejestracyjnych pojazdów samochodowych, 
� Kserokopie dokumentów potwierdzających prawo dysponowania pojazdami,  

w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest ich właścicielem (np. umowa leasingu, najmu, 
dzierżawy, użyczenia, itp.) 

� Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub 
urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.  

h) Miejsce składania pism 

Starostwo Powiatowe w Żninie - parter, pokój nr 2 

i) Termin i sposób załatwienia 

W terminie do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku następuje wydanie 
wypisu lub wypisów z zezwolenia, w ilości odpowiadającej liczbie dodatkowo 
zgłoszonych pojazdów samochodowych, bądź wydawane jest postanowienie o odmowie 
wydania wypisu lub wypisów z zezwolenia.  
W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do  
2 miesięcy. 
 

j)  Opłaty 

Opłata administracyjna za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd samochodowy 
zgłoszony we wniosku o wydanie kolejnych wypisów - 11% opłaty administracyjnej, 
stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia.  

Opłata administracyjna za udzielenie zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu 
drogowego rzeczy uzależniona jest od okresu ważności zezwolenia:  

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub 
prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17,00 zł.  

Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu 
lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.  

• Sposób oraz miejsce uiszczenia opłaty skarbowej: 
- konto bankowe Urzędu Miejskiego w Żninie, numer konta bankowego:  



 

Bank Spółdzielczy „Pałuki” w Żninie  47 8181 0000 0001 2742 2000 0038 

Termin wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa: najpóźniej w dniu składania 
pełnomocnictwa.  

Opłata administracyjna: 
- wpłaty 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 
 

k) Podstawa prawna 

- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  
- 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/WE  

 
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 2 , tel. (52) 30 31 100 wew. 32, e-mail: komunikacja@znin.pl 

Paulina Zawadzka – podinspektor 

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

 

 

 

 

 


