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ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Spraw Obywatelskich - Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
II. PODSTAWA PRAWNA:
art.7 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.)
i art. 10 i 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21.10.2009 r.
ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające
dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. U. UE .L. 2009.300.51)
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
Załączniki:
Oświadczenie osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie oraz kopia certyfikatu kompetencji
zawodowych tej osoby
• Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (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.2009.300.510)
• Oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną
• Oświadczenie przedsiębiorcy o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w
art. 5 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym lub oświadczenie o zamiarze
współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego
rzecz spełniają warunki, o których mowa w art. 5 ust.2 pkt 2cyt. ustawy
• Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
i wypisów z tego zezwolenia
• Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osoby: będącej członkiem organu zarządzającego
osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawna lub komandytową; prowadzącą działalność gospodarcza –
w przypadku innego przedsiębiorcy; zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do
wykonywania zadań zarządzającego transportem
w imieniu przedsiębiorcy – o niekaralności za
przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione
w art. 5 ust. 2a cyt. ustawy
• Oświadczenie w/w osób o niekaralności za poważne naruszenia, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b
rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV cyt.
rozporządzenia
IV. OPŁATY:
Skarbowa – nie podlega
Opłaty za zezwolenie i wypisy z zezwolenia – podane we wniosku
•

Opłaty można dokonać gotówką w kasach Biura Obsługi Interesanta pracujących: poniedziałek w godz.7.45 – 18.00,
wtorek, środa, czwartek, piątek w godz.7.45 – 15.45 lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Siedlce
w ING Bank Śląski S.A. 28 1050 1894 1000 0022 1545 6456
V. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko Nr 6 pracuje: poniedziałek w godz.7.45 – 18.00, wtorek, środa, czwartek,
piątek w godz.7.45 – 15.45
VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
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ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO
VII. TERMIN ZAŁATWIENIA:
nie dłużej niż 3 miesiące od daty otrzymania przez właściwy organ wszystkich dokumentów koniecznych
do rozpatrzenia wniosku
VIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Prezydenta
Miasta Siedlce, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie można składać w Biurze Obsługi
Interesanta , stanowisko nr 6 . Odwołanie nie podlega opłacie.
UWAGI:

