
 

KARTA  INFORMACYJNA 

 

 

Starostwo Powiatowe w Łęcznej,  Al. Jana Pawła II 95A  21-010 Łęczna 
 

Znak: KTD. 7250 

 

 

Licencja na wykonywanie  transportu drogowego w zakresie  przewozu  

osób samochodem osobowym 

nazwa decyzji 

 

Komórka  organizacyjna : Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych 

 

Kategoria : krajowy transport drogowy. 

 

 

Wymagane dokumenty : 

 

  1.wniosek o udzielenie licencji, 

1. oświadczenie członków organu zarządzającego osoby 

prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub 

komandytową, osoba prowadząca działalność gospodarczą, 

że spełnia wymóg dobrej reputacji (art.5c ust.1 pkt1 ustawy 

o transporcie drogowym); 

2. oświadczenie osoby zarządzającej transportem następującej 

treści : „Oświadczam, ze zgodnie z art.5c ust.1 pkt 2 ustawy 

o transporcie drogowym  będę pełnić rolę osoby 

zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie”; 

3.  kopia certyfikatu kompetencji zawodowych  osoby 

zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie, 

4. dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej 

zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie transportu drogowego określoną 

dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem                             

w wysokości :  

 9000 euro –na pierwszy pojazd samochodowy 

przeznaczony do transportu drogowego, 

 5000 euro –na każdy następny pojazd 

samochodowy; 

5. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców albo 

zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez 

przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na 

jego rzecz - spełniającymi warunki, o których mowa                              

w art. 5c ust.1 pkt 4  ustawy o transporcie drogowym ;  

6. wykaz pojazdów zawierający ; markę, typ, nr rej., nr VIN 

rodzaj/przeznaczenie, wskazanie tytułu prawnego do 

dysponowania pojazdem; 

7. dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów                   

z tej licencji. 



 

Opłata : 

 

1. za czynności administracyjne ( udzielenie licencji i wypisu                     

z licencji)  opłata wynikająca z rozporządzenia Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 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. , poz. 916). 

 
Opłatę należy wpłacić na konto:  

 Starostwo Powiatowe w Łęcznej 

 PKO BP S.A. O/ Łęczna 

 Nr   86 1020 3206 0000 8102 0006 4444 
 

Miejsce złożenia dokumentów :    pokój nr 116,        nr tel. 81) 5315244 

 

Termin załatwienia sprawy      :    7 dni. 

 

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy :   Sabina Mokijewska. 

 

Tryb odwoławczy : od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Starosty Łęczyńskiego w terminie 14 dni od 

dnia doręczenia decyzji. 

 

 

Podstawa prawna :  
 1.  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. –  o transporcie drogowym   (Dz. U. z 2016 r., poz. 1907 z późn. 

         zm.); 

2.   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego( Dz. U. z 2016 r. 

 poz. 23 z późn. zm.). 

3.   Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  12 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


