Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób / rzeczy
Wymagane dokumenty:


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 (roczne
sprawozdanie finansowe (potwierdzone przez audytora lub odpowiednio
upoważnioną osobę w przypadku spółek) w innych przypadkach możliwość
dostarczenia gwarancji bankowej/ubezpieczenia lub ubezpieczenie
odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji
finansowych lub przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną
gwarancję za przedsiębiorstwo.);



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 osoby prowadzącej
działalność gospodarczą w przypadku innego przedsiębiorcy, a także osoby
zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania
zadań zarządzającego transportem;



oświadczenie członka (ów) organu zarządzającego osoby prawnej, osoby
zarządzającej spółką jawną lub komandytową lub osoby prowadzącej działalność
gospodarczą w przypadku innego przedsiębiorcy, a także osoby zarządzającej
transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań
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.

Podstawa prawna:


ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2019, poz. 2140
z późn. zm.);



ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U.
z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.);



ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1000
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 300, poz. 51-70 z 14.11.2018 z późn. zm.);



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 2013 r., poz. 916 z późn. zm.).

Opłaty:


1000 zł - zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się na
czas nieoznaczony;



110 zł z każdy zgłoszony pojazd;

Opłatę wnosi się na numer rachunku bankowego:
21 8009 1046 0019 8904 2002 0003
W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł opłata skarbowa.
Opłaty skarbowej można dokonać przelewem na konto Urzędu Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki nr rachunku bankowego: 35 8009 1062 0016 4119 2007 0001.
Miejsce złożenia dokumentu i odbioru:
Wydział Komunikacji i Transportu 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Paderewskiego 1B,
pokój nr 5
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.

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
Nowodworskiego.
Załączniki:
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

