POWIAT ZGORZELECKI
Możliwości bez granic
Karta usług Nr PO.0143.103.2019
LICENCJA NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB
POJAZDEM SAMOCHODOWYM PRZEZNACZONYM KONSTRUKCYJNIE DO
PRZEWOZU POWYŻEJ 7 OSÓB I NIE WIĘCEJ NIŻ 9 OSÓB ŁĄCZNIE Z KIEROWCĄ
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Komunikacji, pok. 113, tel.: (75) 77-615-93 wew. 5.
Sposób załatwienia sprawy:
Decyzja administracyjna
Podstawa prawna:






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

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o udzielenie licencji (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).
2. Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby
zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego
przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg
dobrej reputacji (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).
3. Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed
złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście
wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione
przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, nie
posiadają prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania zawodu kierowcy.
4. Wykaz pojazdów zawierający: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer
rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania
pojazdem (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).
5. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji.
Opłaty:
Opłata za
Od 2 lat
Od 15 lat
Od 30 lat

udzielenie licencji zależy od okresu na jaki ma być udzielona i wynosi:
do 15 lat
– 320 zł
do 30 lat
– 380 zł
do 50 lat
– 450 zł
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Za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego pojazdem
samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9
osób łącznie z kierowcą, na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku, pobiera się
opłatę w wysokości 11% odpowiedniej opłaty jak za udzielenie licencji. Opłatę uiszcza się
łącznie za licencję i odpowiednią ilość wypisów.
Opłaty dokonuje się na konto Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu:
Bank Millennium S.A nr konta: 93 1160 2202 0000 0001 7458 7393
Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie – sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze w terminie 14 dni
od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Starosty Zgorzeleckiego.
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Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu,
reprezentowane przez Starostę Zgorzeleckiego, którego siedziba znajduje się w Zgorzelcu,
przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8A, 59-900 Zgorzelec.
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się
listownie na adres Administratora, telefonicznie (603 154 875) lub drogą mailową:
iod@powiat.zgorzelec.pl.
3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO: ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym; ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wraz z aktami wykonawczymi do
wymienionych ustaw oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie udzielonej zgody
w celu wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem
samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9
osób łącznie z kierowcą.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie
przepisów prawa. Ponadto mogą być one ujawniane podmiotom, z którymi Administrator
zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych
wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu oraz świadczenia usługi serwera mailowego.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody sprzed jej cofnięcia.
6. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO);
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa; Telefon: 22 531 03 00.
7. Pani/Pana dane, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest obligatoryjne. Konsekwencją
nie podania tych danych będzie brak możliwości realizacji wniosku i zadania nałożonego
ustawą na Administratora. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne a
zgoda na ich przetwarzania może zostać cofnięta w dowolnym momencie (kontakt listowny
na adres Administratora bądź na adres e-mail: iod@powiat.zgorzelec.pl).
9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, od daty zakończenia sprawy przez okres
przewidziany dla archiwizacji dokumentów i wskazany dla danego rodzaju sprawy
w obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazie akt organów powiatu i starostw
powiatowych.
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…......................................……………….. r.
(miejscowość, data)

Starosta Zgorzelecki
Wydział Komunikacji
ul. Bohaterów II AWP 8a
59-900 Zgorzelec

Pieczęć wpływu

Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób:

samochodem osobowym
pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie
do przewozu od 7 do 9 osób łącznie z kierowcą

Oznaczenie przedsiębiorcy (nazwa firmy/ imię i nazwisko)

Adres i siedziba albo miejsce zamieszkania w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub numer KRS (tylko w przypadku osób
prawnych)

Numer identyfikacji podatkowej NIP

Czas na który licencja ma być udzielona (od 2 do 50 lat)

Dane kontaktowe przedsiębiorcy (np. nr telefonu, adres e-mail)*

Rodzaj i liczba pojazdów samochodowych, które będą wykorzystywane do wykonywania transportu drogowego:
Rodzaj pojazdu

Samochód osobowy

Pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do
przewozu od 7 do 9 osób łącznie z kierowcą

Liczba

Określenie
liczby wypisów z
licencji

Do wniosku załączam wymagane przepisami prawa dokumenty (zaznaczyć właściwe):
□ 1.Oświadczenie przedsiębiorcy o spełnianiu wymogu dobrej reputacji (niekaralność)
□ 2.Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że

□
□
□

odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez
przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, nie posiadają prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania
zawodu kierowcy.
3.Wykaz pojazdów
4.Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji w kwocie ……………………... zł
5.Inne dokumenty)……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..……….…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………

……..………………………….………………

………..………………………………………………

(data i podpis osoby przyjmującej wniosek)

(czytelny podpis wnioskodawcy- imię i nazwisko**)

* dane dobrowolne
** osoby będące członkami organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawna lub komandytową (zgodnie z zasadą
reprezentacji określoną w KRS) lub osoby prowadzące działalność gospodarczą.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej oraz znane mi są
przysługujące prawa dotyczące ochrony moich danych osobowych.
W związku z podaniem danych kontaktowych wyrażam zgodę na ich wykorzystanie w celu
powiadomienia o stanie realizacji wniosku.
........................................................

(czytelny podpis)

ADNOTACJE URZĘDOWE
W dniu……………......……………..…………………. udzielono licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
osób samochodem osobowym/pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu od 7 do 9 osób łącznie
z kierowcą nr…………..……………………………. oraz wydano sztuk ……..…….. wypisów z licencji,
druki nr od.................………………………………………………....
druki nr do ......................................................................
Data i podpis:
POTWIERDZENIE ODBIORU
Potwierdzam odbiór licencji oraz wypisów w dn. ………………………………………………………………………………………

……………….…….………………………………………………
(czytelny podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej)

OŚWIADCZENIE
o niekaralności
……..………………………….………........................................r.
(miejscowość, data)
………………………………………………………………..…
(imię i nazwisko )
…………………………………………………….…………...
(adres zamieszkania)
………………………………………………………….………

Oświadczam, że spełniam wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy
o transporcie drogowym to znaczy nie zostałem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem za przestępstwa
karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi
gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek
z wykonywaniem zawodu i nie wydano mi prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności
gospodarczej w zakresie transportu drogowego.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

..........................................................
(czytelny podpis)

WYKAZ POJAZDÓW zgłoszonych do …………………………………………………………………………………………….…………………….…..,
aktualny na dzień ...................................................
......................................................................
(oznaczenie przedsiębiorcy – nazwa i adres)

L.p.

Numer rejestracyjny

Marka/Typ

Rodzaj/Przeznaczenie

Numer VIN

Rodzaj tytułu prawnego do
dysponowania pojazdem

.............................................................................................
(czytelny podpis przedsiębiorcy )

