
KARTA INFORMACYJNA  
NR KI/KD/41 

UDZIELENIE I ZMIANA LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO 
TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB 

SAMOCHODEM OSOBOWYM  
Czynność:  Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru 

przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów 

Organ właściwy: Starosta Sępoleński 
Podstawa prawna:  
 
 

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 z późn. zm.), 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013r.  
w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie 
zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji 
na wykonywanie transportu drogowego oraz 
wypisów z tych dokumentów (Dz. U. poz. 713), 

3. 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. poz. 916),  

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 
skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).  
 

Miejsce realizacji: 
 

Wydział Komunikacji i Dróg, pokój 36,  
ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj. 

Wymagane dokumenty: 
 

Udzielenie licencji. 
I. Wniosek  
II. Załączniki do wniosku:  

1. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem 
następującej treści: "Oświadczam, że zgodnie z art. 
5c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 
transporcie drogowym będę pełnić rolę osoby 
zarządzającej transportem drogowym w 
przedsiębiorstwie" oraz kopię certyfikatu 
kompetencji zawodowych tej osoby,  

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, o 
którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o 
transporcie drogowym,  

3. Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji 
finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie transportu 
drogowego określonej dostępnymi środkami 
finansowymi lub majątkiem w wysokości:  

a) 9.000 euro - na pierwszy pojazd samochodowy 



przeznaczony do transportu drogowego,  
b) 5.000 euro - na każdy następny pojazd 

samochodowy przeznaczony do transportu 
drogowego,  

4. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców 
spełniających warunki, o których mowa w art. 5c ust. 
1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym albo 
oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami 
niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz 
wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, 
spełniającymi w/w warunki,  

5. Wykaz pojazdów zawierający następujące 
informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer 
rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu 
prawnego do dysponowania pojazdem,  

6. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i 
wypisów z tej licencji,  

7. Pełnomocnictwo lub prokura – w przypadku 
działania przez przedstawiciela.  
 

Zmiana licencji.  
I. Wniosek  
II. Załączniki do wniosku:  

1. Dowód uiszczenia opłaty za zmianę licencji, 
2. Pełnomocnictwo lub prokura – w przypadku 

działania przez przedstawiciela,  
3. Przy odbiorze nowej licencji – zwrot 

dotychczasowych dokumentów.  
 
Właściwość miejscowa: organem właściwym do 
prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stację 
kontroli pojazdów jest starosta właściwy ze względu na 
miejsce wykonywania działalności objętej wpisem. 

 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu: (052) 388 13 14. 

Formularz/wnioski do 
pobrania 

1. Wniosek o udzielenie/zmianę licencji, 
2. Wniosek o wydanie dodatkowego wypisu z licencji, 

 
Opłaty: 
 

1. Opłata za udzielenie licencji.  
Opłata ta uzależniona jest od okresu ważności licencji – 
licencji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata 
i nie dłuższy niż 50 lat – oraz liczby pojazdów 
samochodowych zgłoszonych we wniosku o udzielenie 
licencji. Podstawa do obliczenia opłaty za udzielenie 
licencji:  

a) od 2 do 15 lat – 700 zł;  
b) powyżej 15 do 30 lat – 800 zł;  
c) powyżej 30 do 50 lat – 900 zł.  

 
 



W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji  
jednego lub więcej niż jednego pojazdu, pobiera się 
jedną opłatę administracyjną odpowiednią dla okresu 
ważności licencji, powiększoną o 10% tej opłaty za każdy 
pojazd. 

2. Opłata za zmianę licencji.  
 Za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 

10% opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia 
opłaty jak za udzielenie licencji.  

3. Opłata za wydanie wypisu z licencji.  
Opłata ta uzależniona jest od okresu ważności posiadanej  
licencji.  

 Za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd 
samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie 
licencji pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty, 
stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za 
udzielenie licencji.  

 Za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd 
samochodowy niezgłoszony we wniosku  
o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości 
11% opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia 
opłaty jak za udzielenie licencji.  

 Za wydanie wypisu z licencji w przypadku zmiany 
licencji pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty 
stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za 
udzielenie licencji 

 Za wydanie wypisu z licencji w innych przypadkach 
niż wyżej wymienione pobiera się opłatę  
w wysokości 1% opłaty, stanowiącej podstawę do 
obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.  
 

4. Opłata za wydanie wtórnika licencji.  
Za wydanie wtórnika licencji w przypadku jej utraty 
na skutek okoliczności niezależnych od 
przedsiębiorcy pobiera się opłatę w wysokości 10% 
opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak 
za udzielenie licencji. 

 Za wydanie wtórnika licencji w przypadku jej utraty 
na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy 
pobiera się opłatę w wysokości 25% opłaty 
stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za 
udzielenie licencji.  

5. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu 
stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub 
prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii (nie 
dotyczy dokumentu stwierdzającego udzielenie 
pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii 
poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony 
organ, upoważniającego do odbioru dokumentu oraz 
pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, 
wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł.  
Opłata skarbowa wnoszona w formie gotówkowej  



w kasie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, 
ul. Kościuszki 11 lub przelewem na konto Urzędu 
Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim  
nr konta: 54 8162 0003 0000 8787 2000 0010. 

6. Wpłaty można dokonać na rachunek bankowy 
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim  
(np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez 
ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku 
Spółdzielczego w Więcborku. NUMER KONTA:  
07 8162 0003 0000 0114 2000 0410. 

7. Potwierdzenie wniesienia w/w opłat należy załączyć 
do wniosku lub kartą płatniczą na stanowisku 
obsługi. 

 

Informacje dodatkowe: Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego w zakresie  
przewozu osób samochodem osobowym wymaga uzyskania  
odpowiedniej licencji.  
Licencji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy 
niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.  
Licencja ta uprawnia do wykonywania przewozu wyłącz 
nie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.  
Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy  
udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji jest starosta 
właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
przedsiębiorcy.  
Przedsiębiorcy udziela się licencji, jeżeli:  
1. członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, 

osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, 
a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby 
prowadzące działalność gospodarczą:  

a) nie zostały skazane 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,  

b) nie wydano im prawomocnego orzeczenia 
zakazującego wykonywania działalności 
gospodarczej w zakresie transportu drogowego,  

2. przynajmniej jedna z osób zarządzających 
przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca  
w przedsiębiorstwie transportem drogowym 
legitymuje się certyfikatem kompetencji 
zawodowych,  

3. znajduje się on w sytuacji finansowej zapewniającej 
podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie transportu drogowego określonej 
dostępnymi środkami finansowym i lub majątkiem 
w wysokości:  

a) 9.000 euro - na pierwszy pojazd samochodowy 
przeznaczony do transportu drogowego,  



b) 5.000 euro - na każdy następny pojazd 
samochodowy przeznaczony do transportu 
drogowego;  

4. w stosunku do zatrudnionych przez niego 
kierowców, a także innych osób niezatrudnionych 
przez tego przedsiębiorcę, lecz wykonujących 
osobiście przewóz na jego rzecz, nie orzeczono 
zakazu wykonywania zawodu kierowcy,  

5. posiada on tytuł prawny do dysponowania pojazdem 
lub pojazdami samochodowymi spełniającymi 
wymagania techniczne określone przepisami prawa 
o ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma 
być wykonywany.  

 
Posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i  
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
transportu drogowego potwierdza się:  
1. rocznym sprawozdaniem finansowym, 
2. dokumentami potwierdzającymi: 

a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub 
na rachunkach bankowych lub dostępnymi 
aktywami, 

b) posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych 
papierów wartościowych, 

c) udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych, 
d) własność nieruchomości. 

Przy ocenie sytuacji finansowej stosuje się kurs średni  
ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący  
w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena 
ta jest dokonywana. 
W razie niespełnienia przez przedsiębiorcę w/w warunków  
odmawia się udzielenia licencji.  
Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie 
lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który u 
dzielił licencji, zmiany danych, o których mowa w art. 8 
ustawy o transporcie drogowym nie później niż w terminie 
28 dni od dnia ich powstania.  
Jeżeli zmiany, o których mowa wyżej obejmują dane 
zawarte w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić 
z wnioskiem o zmianę treści licencji.  

Termin załatwienia sprawy: 
 

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji odmawiającej wydania zaświadczenia 
potwierdzającego wpis do rejestru wnosi się do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy 
za pośrednictwem Starosty Sępoleńskiego w terminie 14 dni 
od dnia doręczenia decyzji stronie. 

 - wniosek jako załącznik do karty informacyjnej – do pobrania 
 


