OGÓLNY SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH LICENCJĘ NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO
TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB SAMOCHODEM OSOBOWYM ALBO POJAZDEM SAMOCHODOWYM PRZEZNACZONYM
KONSTRUKCYJNIE DO PRZEWOZU POWYŻEJ 7 I NIE WIĘCEJ NIŻ 9 OSÓB ŁĄCZNIE Z KIEROWCĄ ORAZ LICENCJE NA WYKONYWANIE
TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRZY PRZEWOZIE RZECZY.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U.2016.1907 ze zm.) Starosta
Nowodworski prowadzi kontrole przedsiębiorców, którym udzielił ww. licencji na wykonywanie transportu drogowego.
Kontrole są przeprowadzane co najmniej raz na pięć lat według rocznego planu kontroli.

1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli.
O zamiarze wszczęcia kontroli przedsiębiorca jest pisemnie zawiadamiany przez upoważnionego pracownika Wydziału
Komunikacji i Transportu. Zgodnie z art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(tj. Dz.U.2016.1829 ze zm.) zawiadomienie zawiera następujące elementy:
1)
2)
3)
4)
5)

oznaczenie organu;
datę i miejsce wystawienia;
oznaczenie przedsiębiorcy;
wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli;
podpis upoważnionej osoby.

2. Przeprowadzenie kontroli.
 Podjęcie czynności kontrolnych może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 7 dni (wyjątek – wniosek przedsiębiorcy) i nie później
niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w
terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia.
 Czynności kontrolne przeprowadza się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej. Kontrolowany jest
obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w
szczególności w czasie jego nieobecności.
 Podjęcie czynności kontrolnych następuje po okazaniu przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej legitymacji służbowej
upoważniającej do wykonywania czynności kontrolnych oraz po doręczeniu imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli
(wyjątki przewiduje ustawa). Po okazaniu przez osoby kontrolujące upoważnień oraz legitymacji służbowych, przedsiębiorca jest
obowiązany niezwłocznie okazać kontrolującym książkę kontroli.
 Osoby upoważnione przez organ do przeprowadzania kontroli są uprawnione w szczególności do: żądania od przedsiębiorcy i jego
pracowników pisemnych lub ustnych wyjaśnień, okazania dokumentów i innych nośników informacji oraz udostępnienia wszelkich
danych mających związek z przedmiotem kontroli; wstępu na teren przedsiębiorcy, w tym do pomieszczeń, gdzie prowadzi on
działalność gospodarczą, w dniach i godzinach, w których jest lub powinna być wykonywana ta działalność, oraz wstępu do pojazdów
użytkowanych przez przedsiębiorcę.
 Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym kontrola przedsiębiorcy posiadającego licencję jest przeprowadzana w
zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania danej licencji określonych odpowiednio: w przypadku licencji na
wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym
oraz pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w
art. 5c ust. 1 ustawy o transporcie drogowym, w przypadku licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa
przy przewozie rzeczy w art. 5c ust. 2 ustawy o transporcie drogowym.

3. Sporządzenie i doręczenie protokołu z kontroli.
Z czynności kontrolnych sporządza się protokół kontroli, podpisany po zapoznaniu się z jego treścią, przez przedsiębiorcę lub
upoważnioną przez niego osobę i kontrolujących działających w imieniu organu kontroli. Protokół przygotowywany jest w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach: jeden przeznaczony jest dla kontrolowanego, a drugi dla kontrolującego.

4a. Wydanie zaleceń pokontrolnych.
W przypadku stwierdzenia niespełnienia
przez Przedsiębiorcę któregokolwiek z
wymogów będących podstawą do wydania
licencji na wykonywanie transportu
drogowego, organ kontroli na podstawie
art. 90 pkt 1 ustawy wydaje zalecenia
pokontrolne i wyznacza termin ich
wykonania.

4b. Wystąpienie pokontrolne.
W
przypadku
niestwierdzenia
nieprawidłowości wydaje się wystąpienie
pokontrolne,
natomiast
zalecenia
pokontrolne nie są wydawane.

4c. Wydanie decyzji o cofnięciu licencji.
Zgodnie z art. 90 pkt 4 ustawy o transporcie
drogowym w przypadku
stwierdzenia
niespełnienia
przez
przedsiębiorcę
któregokolwiek z wymogów będących
podstawą
do
wydania
licencji
i
niewykonania zaleceń pokontrolnych
Starosta, w drodze decyzji, cofa licencję z
zachowaniem warunków, o których mowa
w art. 15 ustawy o transporcie drogowym.
W przypadku cofnięcia licencji nie może być
ona ponownie udzielona wcześniej niż po
upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja o
cofnięciu licencji stała się ostateczna.

