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Starostwo Powiatowe 

w Rawiczu 

 

 

KD – 28 

Wydział Komunikacji i Dróg 

e-mail: komunikacja@powiatrawicki.pl 

tel. 65 546 51 27,  

    65 546 52 99 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

wniosek KD-28/1 

KARTA USŁUGI 

Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 

w zakresie przewozu osób lub rzeczy 

PODSTAWA PRAWNA: 

- 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.L.09.300.51), 

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. 

zm.), 

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.), 

- 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 wydawanie certyfikatu 

kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych 

dokumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 2377). 

WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW: 

1. wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, 

2. oświadczenie osoby zarządzającej transportem drogowym o pełnieniu roli zarządzającego 

transportem drogowym oraz kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby, 

3. oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego 

transportem w imieniu przedsiębiorcy oraz kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej 

osoby, 

4. oświadczenie przedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu 

bazy, 

5. oświadczenie przedsiębiorcy o zamiarze zatrudnienia kierowców lub oświadczenie 

o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi 

osobiście przewóz na jego rzecz, 

6. informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo oświadczenie o niekaralności – dotyczy 
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przedsiębiorcy, 

7. informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo oświadczenie o niekaralności – dotyczy osoby 

zarządzającej transportem drogowym, 

8. dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganej zdolności finansowej, 

9. dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia i wypisów z tego zezwolenia, 

10. wykaz pojazdów samochodowych. 

WYSOKOŚĆ OPŁAT: 

1. opłata za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie 

przewozu osób lub rzeczy wynosi 1 000,00 zł, 

2. za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na każdy 

pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku, pobiera się opłatę w wysokości 11 % opłaty jak za 

udzielenie zezwolenia - 110,00 zł za każdy wypis, 

3. opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa -   17,00 

zł.  

Opłaty należy uiścić na konto: 

1. opłata za wydanie zezwolenia: 

Starostwo Powiatowe w Rawiczu, ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz 

Nr konta: 55 1020 3121 0000 6002 0004 8603 

2. opłata skarbowa: 

Urząd Miejski Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz 

Nr konta: 20 1020 4027 0000 1602 1525 1668 

DOKŁADNE OKREŚLENIE MIEJSCA WYKONANIA USŁUGI: 

Starostwo Powiatowe w Rawiczu 

Wydział Komunikacji i Dróg 

Rawicz, Wały J. Dąbrowskiego 2, pokój nr 3 (parter) 

tel. 65 546 51 27 

Godziny urzędowania Wydziału: 

poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek- piątek: 7.00-15.00 

e-mail: komunikacja@powiatrawicki.pl 

OKREŚLENIE CZASU REALIZACJI: 

Termin załatwienia sprawy następuje w terminie jak najkrótszym, nie dłużej niż trzy miesiące od 

daty otrzymania wszystkich dokumentów. 

INFORMACJA O TRYBIE ODWOŁAWCZYM: 

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Starostę Rawickiego przysługuje odwołanie do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

decyzji za pośrednictwem Starosty. 

UWAGI: 

- 


