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Nazwa usługi:

LICENCJA NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO
RZECZY/POŚREDNICTWO PRZY PRZEWOZIE RZECZY (SPEDYCJA)
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012r. poz. 1265 z późn. zm.)
2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r.
ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego (Dz.U. z
14.11.2009 r. L 300/51)
Wymagane dokumenty:
Wypełniony wniosek oraz:
1) kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy osobiście zarządzającego transportem lub osoby
wyznaczonej przez przedsiębiorcę do zarządzania transportem na podstawie umowy,
2) zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności osób (określonych w art.5 ust.3 pkt1 ustawy o transporcie
drogowym),
3) dokumenty potwierdzające posiadaną sytuację finansową:
a) 9.000 euro - na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,
b) 5.000 euro - na każdy następny pojazd samochodowy,
c) 50.000 euro - przy wykonywaniu transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
4) oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających wymagania określone w przepisach ustawy – nie
dotyczy pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
5) wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu
(nie dotyczy pośrednictwa przy przewozie rzeczy), a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych
pojazdów-również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi,
6) do wglądu oryginały przedłożonych kserokopii dokumentów oraz dokument tożsamości,
7) oświadczenie o posiadaniu siedziby,
8) oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji,
9) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania bazą eksploatacyjną,
10) upoważnienie dla osoby załatwiającej sprawę - w przypadku działania przez przedstawiciela.
Opłaty:
podstawa opłaty za licencję udzieloną na 2-15 lat - 800 zł,
podstawa opłaty za licencję udzieloną na 15-30 lat - 900 zł,
podstawa opłaty za licencję udzieloną na 30-50 lat - 1000 zł,
Do opłaty podstawowej doliczana jest opłata w wysokości 11% od podstawy za każdy zgłoszony do licencji pojazd.
Opłatę za udzielenie licencji uiszcza się na konto Starostwa Powiatowego w Piszu:
- 58936400002002084000150005.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie wysokości opłat za czynności
administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu
kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2007 r., Nr 235, poz. 1726 z późn. zm.).
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami.
Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
Wydziału Komunikacji i Transportu
ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
tel. (87) 4254713, 4254714
fax: (87) 4254711
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Punkt obsługi interesanta pok. nr 11 - parter
Tryb odwoławczy:
Od decyzji dotyczącej rejestracji pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Starosty Piskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
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