URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców

COM-RO-XII

ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO:
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego,
- 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.

I.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego – (COM-RO-13).
2. Załączniki:
- kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie
wraz z dokumentem potwierdzającym jej związek z przedsiębiorstwem,
- zaświadczenia o niekaralności członków organu zarządzającego osoby prawnej, osób zarządzających
spółką jawną lub komandytową lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz osoby zarządzającej
transportem,
- oświadczenia członków organu zarządzającego osoby prawnej, osób zarządzających spółką jawną lub
komandytową lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz osoby zarządzającej transportem, że
spełniają wymóg dobrej reputacji - (Załącznik 1),
- oświadczenie przedsiębiorcy o wyznaczeniu osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie (Załącznik 2) lub osoby zarządzającej transportem w imieniu przedsiębiorcy - (Załącznik 3),
- oświadczenie osoby zarządzającej w przedsiębiorstwie - (Załącznik 4) lub w imieniu przedsiębiorcy (Załącznik 5)
- oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy (Załącznik 6)
- dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej (9.000 Euro na 1 pojazd +
5.000 Euro na kolejny).
Posiadanie sytuacji finansowej potwierdza się rocznym sprawozdaniem finansowym.
- prośba o udzielenie odstępstwa w przypadku złożenia innego zabezpieczenia niż bilans przedsiębiorcy –
(Załącznik7)
W drodze odstępstwa organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność
finansową za pomocą zabezpieczenia, takiego jak gwarancja bankowa lub ubezpieczenie
odpowiedzialności zawodowej.
- oświadczenie przedsiębiorcy zatrudniającego kierowców - (Załącznik 8)
- wykaz pojazdów zawierający następujące informacje:
1) markę, typ; 2) rodzaj/przeznaczenie; 3) numer rejestracyjny; 4) numer VIN; 5) wskazanie rodzaju tytułu
prawnego do dysponowania pojazdem – (Załącznik 9),
- pełnomocnictwo (tylko w przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika),
- potwierdzenie wniesienia opłat.

II.

OPŁATY:

Za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego pobiera się opłatę w
wysokości 1000 zł, za wydanie wypisu na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku - 110 zl.
Opłatę należy wnieść na rachunek Miasta Słupska, Plac Zwycięstwa 3 na konto:
08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.
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Opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł (nie podlega opłacie skarbowej, jeżeli jest udzielane
małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).
Opłatę skarbową za pełnomocnictwo należy wnieść na rachunek Miasta Słupska, Plac Zwycięstwa 3
gotówką lub przelewem na konto: 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010.

III.

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
IV.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców, Plac Zwycięstwa 3, pokój nr 15,
telefon (59) 8488307, (59) 8488476, e-mail: com@um.slupsk.pl

V.

ODWOŁANIE:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu,
który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii pok. 6 lub sekretariacie wydziału pok.11
prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI.

UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich
uzupełnienia.
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