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KARTA USŁUG Nr WK/23 
Starostwo Powiatowe w Będzinie 
ul. Sączewskiego 6, 42-500 Będzin 

tel. (prefix) 32 368-07-00 fax (prefix) 32 267-79-33 

 

Usługa:  
Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie 
przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym 
przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyŜej 7 i nie więcej niŜ 9 osób łącznie 
z kierowcą. 
Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r., 
poz. 267 z późn. zm.), Ustawa z dnia 06.09.2001r. o transporcie drogowym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1414 z późn. zm.), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i  Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r., ustanawiające wspólne zasady dotyczące 
warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego, Rozporządzenie Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r., w sprawie wysokości opłat za czynności 
administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie 
certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r., poz. 916). 

Wymagane dokumenty: 
1. Wniosek o udzielenie licencji wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu 
osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie 
do przewozu powyŜej 7 i nie więcej niŜ 9 osób łącznie z kierowcą. 
2. Załączniki: 

− Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem drogowym w 
przedsiębiorstwie, 

• oświadczenie (druk Nr 1), 

− Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie członków organu zarządzającego 
osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego 
przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą, Ŝe spełnia wymóg dobrej reputacji, 
o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1, ustawy o transporcie drogowym (druk Nr 2), 

− Dokumenty potwierdzające posiadanie zdolności finansowej, potwierdzonej: 

• rocznym sprawozdaniem finansowym potwierdzonym przez audytora lub odpowiednio 
upowaŜnioną osobę, 

• dysponowanie środkami pienięŜnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub 
dostępnymi aktywami, 

• posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych, 

• udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych, 

• własność nieruchomości. 
w  wysokości 9.000 EURO na pierwszy pojazd i 5.000 EURO na kaŜdy następny. 

− Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki,  (druk Nr 3) 

− Wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających 
pojazd do ruchu.  

− Dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdami o których mowa w w/w punkcie 
(tylko w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdów). 

− Dowód wpłaty za wydanie licencji. 
3. Do wglądu: 

• dowód osobisty, 

• pełnomocnictwo. 
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Opłaty: 

• od pełnomocnictwa lub prokury        -  17,00 zł (opłata skarbowa), 

• za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób 
samochodem osobowym lub za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu 
drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie 
do przewozu powyŜej 7 i nie więcej niŜ 9 osób łącznie z kierowcą na okres: 

                   - od  2  do 15 lat  - 700,00 zł, 
                   - powyŜej 15 do 30 lat - 800,00 zł, 
                   - powyŜej 30 do 50 lat - 900,00 zł, 
                   - za wypis z licencji          - 11 % opłaty. 
UWAGA: 
W przypadku wydania wypisu na kaŜdy pojazd niezgłoszony do wniosku o udzielenie zezwolenia 
pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak 
za udzielenie zezwolenia 

Opłaty uiszcza się: 

• skarbową: 
                - w kasach Starostwa (ul. Krasickiego 17 i ul. Sączewskiego 6) lub na rachunek bankowy    
                  Urzędu Miejskiego w Będzinie: 56105011421000002313326106, 

• pozostałe: 
                - w kasach Starostwa (ul. Krasickiego 17 i ul. Sączewskiego 6) lub na rachunek bankowy 
                  Starostwa: 17 8438 0001 0020 0656 2000 0100. 

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 
Organ rozpatruje wniosek o wydanie licencji w jak najkrótszym terminie, nie dłuŜej niŜ trzy miesiące 
od daty otrzymania przez właściwy organ wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia 
wniosku. 
W naleŜycie uzasadnionych przypadkach organ moŜe wydłuŜyć ten termin o miesiąc. 

Szczegółowych wyjaśnień udziela: 
Pokój Nr 106, 
Sprawę załatwia się w:  pokój Nr 106 - I piętro. 
Wydział: Wydział Komunikacji, ul. Krasickiego 17,  42-500 Będzin.  

Nr pokoju:  106 – I piętro. 

Nr telefonu/faxu: (prefix) 32 368-07-98 

Godziny pracy: poniedziałek: 7
30 

-17
00

, wtorek – czwartek 7
30 

- 15
30

, piątek: 7
30 

- 14
00

. 

Sposób załatwienia sprawy: 
Wniosek składa strona lub pełnomocnik. 

Tryb odwoławczy: 
Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, 
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu który decyzję 
wydał.  

Uwagi: ------------------------------ 

 


