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1. Nazwa usługi: 

    Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. 

2. Podstawa prawna: 

a) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  

b) 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. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 51); 

c) 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  

d) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej    

3. Wymagane dokumenty: 

 1) wniosek(załączony poniżej) ; 

2) oświadczenie (załączone poniżej - druk LCK) osoby zarządzającej transportem oraz kopia 

certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby, 

3) oświadczenie (załączone poniżej - druk LNK) 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 z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,  

4) dokumenty potwierdzające posiadanie przez przedsiębiorcę zdolności finansowej w postaci:  

          - rocznego sprawozdania finansowego potwierdzonego przez audytora lub odpowiednio    

            upoważnioną osobę,  

          - dokumentów potwierdzających dysponowanie środkami w gotówce lub na rachunkach  

             bankowych lub dostępnymi aktywami, 

          - dokumentów potwierdzających posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów  

            wartościowych,  

          - dokumentów potwierdzających udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych, 

          -  dokumentów potwierdzających własność nieruchomości,  

         w wysokości 50.000 euro. 

5) dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji,  

6) pełnomocnictwo (tylko gdy strona działa przez ustawowego lub statutowego pełnomocnika).  

4. Opłaty: 

  Opłata w zł, okres ważności licencji w latach: 

 od 2 do 15 – 800   

 powyżej 15 do 30 – 900 

 powyżej 30 do 50 – 1000  

Opłatę transportową opłaca się w punkcie kasowym Starostwa Powiatowego w Kwidzynie 

lub  można   uiścić na konto bankowe Nr 53 8300 0009 0013 5294 2000 0750 

5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 

    Około 7 dni, nie dłużej niż 30 dni 

6. Odpowiedzialność za załatwienie sprawy: 

 Wydział /Stanowiska: Wydział Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania 

Kryzysowego, stanowisko ds. transportu drogowego   

 Nr pokoju: 12 

 Nr telefonu: 55 646 50 58, 

 Godziny pracy: 7.00-15.00 

7. Tryb odwoławczy: 

za pośrednictwem Starosty Kwidzyńskiego, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 

Gdańsku, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.  
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8. Uwagi: 

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, która jest wpłacana na konto Urzędu 

Miejskiego w Kwidzynie lub na konto bankowe Nr 66 8300 0009 0008 2107 2000 0020.  

Z powyżej opłaty zwolnione są: małżonek, krewny wstępny, krewny zstępny, rodzeństwo.  

Do wglądu dowody osobiste. 

9. Miejsce na notatki: 
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Numer sprawy SO.III.7250. …202... 

 

WNIOSEK O WYDANIE LICENCJI 

 w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy 
 

...................................................................                                                             

................................................................. 
                                  (miejscowość, data) 

................................................................... 
            (oznaczenie przedsiębiorcy – nazwa) 

 

..................................................................... 
                      (numer przedsiębiorcy KRS) 

Starostwo Powiatowe 
...................................................................... 
              (adres i siedziba przedsiębiorcy ) 

 
                     w  Kwidzynie 

................................................................... 
           (numer identyfikacji podatkowej (NIP)) 

................................................................... 
                                 (numer telefonu) 

 

……………………………………………………………………..…….                         

                                   ( e-mail) 

 

 

 

Proszę o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie 

pośrednictwa przy przewozie rzeczy na okres  .......................................................... (wpisać 

okres nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat). 
  

 

Do wniosku dołączam: 

 
1) Oświadczenie osoby zarządzającej transportem wraz z kopią certyfikatu kompetencji 

zawodowych tej osoby (druk LCK).  

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 z 

dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym(druk LNK).  

3) Dokumenty potwierdzające posiadanie przez przedsiębiorcę  zdolności finansowej w postaci: 

rocznego sprawozdania finansowego potwierdzonego przez audytora lub odpowiednio 

upoważnioną osobę, dokumentów potwierdzających dysponowanie środkami w gotówce lub na 

rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami, dokumentów potwierdzających posiadanie 

akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych, dokumentów potwierdzających 

udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych, dokumentów potwierdzających własność 

nieruchomości, w wysokości 50.000 euro. 

4) Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji. 

5) Pełnomocnictwo (tylko gdy strona działa przez ustawowego lub statutowego pełnomocnika. 
 

 

 

 
                                                                                                                                                    

………………………………………………..                               ………………………………………………… 
      (data, pieczęć i podpis przyjmującego wniosek)                                                                         (czytelny podpis przedsiębiorcy)                   
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    [LCK] 

 

 ................................................. 
        miejscowość, data 

O Ś W I A D C Z E N I E 
Ja niżej podpisany: 

 
...................................................................................................................................................................................., 

(imię i nazwisko) 

 

Numer certyfikatu: ........................................ 

 

Zakreślić właściwe 

 oświadczam, że zgodnie z art. 5c ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

transporcie drogowym będę pełnić rolę osoby zarządzającej transportem drogowym w 

przedsiębiorstwie: 

- zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009  w sposób rzeczywisty i ciągły 

zarządzam operacjami transportowymi tego przedsiębiorstwa; 

- mam rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem: jestem jego pracownikiem, dyrektorem, 

właścicielem lub udziałowcem lub nim zarządzam lub, jeżeli przedsiębiorca jest osobą 

fizyczną, jestem tą właśnie osobą*; 

- posiadam miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty. 

 

 oświadczam, zgodnie z art. 5c ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 

drogowym będę pełnić rolę osoby zarządzającej transportem drogowym w 

przedsiębiorstwie: 

- zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 jestem uprawniony na 

podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu 

przedsiębiorcy, 

- umowa wiążąca mnie z przedsiębiorcą precyzuje zadania, które mam wykonywać w 

sposób rzeczywisty i ciągły oraz określa zakres obowiązków związanych z funkcją 

zarządzającego transportem,  

- kieruję operacjami transportowymi w nie więcej niż czterech różnych 

przedsiębiorstwach, realizowanymi za pomocą połączonej floty, liczącej ogółem nie 

więcej niż 50 pojazdów; 

- posiadam miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty. 

 

OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM ŚWIADOMY(A) ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ 

ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA. 

 

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, zobowiązuję się 

zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego lub licencji wspólnotowej, zmiany danych, o których mowa w art. 7a 

ww. ustawy, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. 

 

 

 
............................................................................ 

Czytelny podpis zarządzającego transportem 

* zakreślić właściwe 
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[LNK] 

 

................................................. 
miejscowość, data 

 
 

O Ś W I A D C Z E N I E* 

 

 
Ja niżej podpisany(-a):   
        

……...…………………………………………………………………………………...………, 
       (imię i nazwisko) 

 

 

zamieszkały(-a)  ……...…………………………………………………………………, 
       (adres zamieszkania) 
 

PESEL  

Legitymujący(-a) się dowodem osobistym seria   numer   
wydanym przez  ……………………………….…… 

 

oświadczam że:    

 

 
- spełniam wymóg dobrej reputacji wynikający z art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 

r. o transporcie drogowym: 

 

a) nie zostałem(-am) skazany(-a)  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 mi prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności 

gospodarczej w zakresie transportu drogowego. 

 

 

 
OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM ŚWIADOMY(A) ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ 

ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA. 
 

 

 
 

 

 

.......................................................... 
       Czytelny podpis  przedsiębiorcy 

 
 

 

*Oświadczenie wypełniają członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w 

przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzące działalność gospodarczą.  
8/P/U/18/wydanie11/10.03.22
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                                                     Imię i nazwisko    Podpis 

 

1) Autor    Iwona Zwierzchowska    …………………………..                   

 

 

2) Zatwierdził:    Bogdan Dubik                      ........................ 

 

 

 

 

Nr 

wydania 

 

Przyczyna wydania 

 

Data 

 

1. 

 

Pierwsze wydanie 

 

16.11.2010. r. 

 

2. 

Drugie wydanie: w pkt 3 wykreślono dokumenty, które po 

zmianie przepisów nie są wymagane, dokonano korekty 

wniosku. 

 

14.07.2011 r. 

3. Trzecie wydanie: dokonano korekty w pkt 3 ppkt 3 i 4 oraz 

wniosku. 

21.12.2011 r. 

4. Czwarte wydanie: dokonano korekty wniosku. 15.02.2012 r. 

5. Piąte wydanie: uaktualniono akty prawne w pkt 2 ppkt a i e. 28.01.2013 r. 

6. Szóste wydanie: dokonano zmiany w pkt 3 ppkt 4 oraz wniosku. 24.06.2013 r.  

   

7. Siódme wydanie: zmieniono pkt 1 nazwę usługi, w pkt 2 

uaktualniono akty prawne, zmieniono pkt 3 i 4 oraz wniosek. 

16.08.2013 r. 

   

8. Ósme wydanie: uaktualniono akty prawne, zmieniono 

oświadczenie LCK.  

22.12.2014 r. 

9. Dziewiąte wydanie: uaktualniono dziennik ustaw pkt 2d 12.06.2015 r. 

10. Dziesiąte wydanie: uaktualniono dziennik ustaw pkt 2 a, d. 03.11.2017 r. 

11. Jedenaste wydanie: uaktualniono dziennik ustaw pkt 2a, d, 

zmieniono wniosek i oświadczenie (LCK)  

05.06.2018 r. 

12. Dwunaste wydanie: wykreślono dzienniki ustaw w pkt 2 27.11.2019 r. 

13. Trzynaste wydanie: zmieniono oświadczenie LCK 09.01.2020 r. 

14. Czternaste wydanie: ujednolicono wydania w załącznikach 07.05.2020 r. 

15. Piętnaste wydanie: zmieniono treść wniosku. 10.03.2022 r. 

 
 

UWAGA: 

Oryginał karty usługi znajduje się w punkcie informacyjnym starostwa. Zabrania się 

kopiowania dokumentu bez konsultacji z pracownikiem ww. stanowiska. 
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