Karta Usługi
KD 31. ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE ZAWODY
PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB/RZECZY
STAROSTWO
POWIATOWE W
ŻYRARDOWIE

1.WYMAGANE DOKUMENTY:

a) wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy
- oświadczenie osoby zarządzającej transportem lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania
zadań zarządzającego transportem;
- kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem;
- dokumenty potwierdzające spełnianie wymogu zdolności finansowej:
a) roczne sprawozdanie finansowe (potwierdzone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę),
w drodze odstępstw:
b) gwarancja bankowa;
c) polisa ubezpieczeniowa, w tym polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej, z jednej lub kilku
banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych składających solidarną
gwarancję za przedsiębiorstwo;
d) inny wiążący dokument stanowiący solidarną gwarancję za przedsiębiorcę;
- dokumenty potwierdzający posiadanie sytuacji finansowej przez przedsiębiorcę wynosi odpowiednio:
- 9 000 EUR, na pierwszy wykorzystywany pojazd silnikowy;
- 5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespól pojazdów, których
dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony;
- 9 00 EURO na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których
dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony;
- oświadczenie przedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną;
- oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców lub o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi,
spełniającymi warunki ustawowe;
- informację z Krajowego Rejestru Karnego członka (ów) organu zarządzającego osoby prawnej, osoby
zarządzającej spółką jawną lub komandytową lub komandyto-akcyjną, dyrektora wykonawczego, o którym
mowa w art. 30076 ustawy z dnia 15 września 2000 r. –Kodeks spółek handlowych, osoby fizycznej
prowadzącej działalność gospodarczą, zarządzającego transportem lub osoby fizycznej uprawnionej
na podstawie umowy do wykonywania zadania zarządzającego transportem;
- oświadczenie członka (ów) organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną
lub komandytową lub komandyto-akcyjną, dyrektora wykonawczego, o którym mowa w art. 30076 ustawy
z dnia 15 września 2000 r. –Kodeks spółek handlowych, zarządzającego transportem lub osoby fizycznej
uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadania zarządzającego transportem o niekaralności osoby
za poważne i najpoważniejsze naruszenie określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1071/2009;
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów
z zezwolenia;
- dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik wraz
z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej;
- wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny,
numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem, dopuszczalną masę całkowitą;
- oświadczenie o wykorzystaniu pojazdu wyłącznie do transportu drogowego rzeczy pojazdem lub zespołem
pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w przypadku gdy zgłoszonym pojazdem
będzie wykonywany wyłącznie tego rodzaju transport.;
Wykaz pojazdów przekłada się po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
2.PODSTAWA PRAWNA:
- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o Transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2022, poz. 180 z późn. zm.);

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 735 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1923 z późn. zm.);
- 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 (Dz. U. UE Nr L 2009.300.51 z dnia 2009.11.14);
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia
na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego
oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. 2019, poz. 2377);
- 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 (Dz. U. z 2021 r., poz. 1220 z późn. zm.).
3. OPŁATY:
-1000 zł – opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zwodu przewoźnika drogowego;
- w przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika
drogowego jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego, pobiera 10% opłaty ja za udzielenie
zezwolenia za każdy pojazd za wydanie wypisu z zezwolenia opłata wynosi 1% opłaty za zezwolenia za każdy
wypis, Starosta nie wydaje wypisów na pojazdy (zespoły pojazdów) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej
2,5 do 3,5 tony przeznaczone do przewozu rzeczy;
- za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazdy nie zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera
się opłatę w wysokości 11 % opłaty jak za udzielenie zezwolenia;
-za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty jak za udzielenie zezwolenia, natomiast
za wydanie wypisów z zezwolenia w przypadku zmiany zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 5%
Opłatę ewidencyjną wnosi się w kasie Starostwa Powiatu Żyrardowskiego lub na numer rachunku bankowego:
48 1600 1462 1808 7661 5000 0003
W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł opłata skarbowa.
Opłaty skarbowej można dokonać przelewem na konto Urzędu Miasta Żyrardowa, nr rachunku bankowego:
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325, bezpośrednio w kasie tego urzędu lub kasie Starostwa
4.MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMNETU I ODBIORU:
Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych 96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 45, pokój nr 110
5.KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział
Komunikacji
Transportu
e-mail:transport@powiat-zyrardowski.pl
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6. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
-nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu
dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (data wpływu wniosku do organu). Do tego terminu nie wlicza
się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia
postępowania, oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony.
7.TRYB ODWOŁAWCZY:
Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, w terminie 14 dni
od daty otrzymania decyzji stronie za pośrednictwem Starosty Żyrardowskiego.
8.UWAGI:
- w przypadku przedłożenia kopii dokumentów, wnioskodawca przedstawia organowi oryginały tych
dokumentów do wglądu;
- udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana oraz zawieszenie lub cofnięcie zezwolenia następuje w drodze decyzji
administracyjnej;
- zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się na czas nieoznaczony.
- zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego uprawnia do wykonywania przewozów
wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
- zezwolenia nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić z niej wynikających praw na osobę trzecią;
- po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada
corocznie organowi, który udzielił zezwolenia, w terminie do dnia 31 marca roku następnego:
a) oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w pkt 2, na dzień 31 grudnia
poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;

b) informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia,
wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.
- wartość EUR ustala się co roku w walutach krajowych państw członkowskich UE, które nie uczestniczą
w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej. Kursy odpowiadają opublikowanym w dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia
następnego
roku
kalendarzowego;
- zgodnie z treścią art. 14 ustawy o transporcie drogowym przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na
piśmie organowi, który udzielił zezwolenia, wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 28 dni od dnia
ich powstania;
- zabrania się przedsiębiorcy posiadania wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika
drogowego w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymów
zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 (art. 11a ustawy o transporcie
drogowym);
- podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może
być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.
9.ZAŁĄCZNIKI:
- wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
- wykaz pojazdów do wniosku.
Opracowała :
Wioleta Gawronek
Podinspektor w Wydziale Komunikacji
Transportu i Dróg Publicznych

Sprawdził:
Rafał Pasieka
Dyrektor Wydziału Komunikacji
Transportu i Dróg Publicznych

