URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców

COM-RO-XV

ZMIANA TREŚCI LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO
OSÓB I RZECZY (WYDANEJ PRZED 15.08.2013R.):
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,

I.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o zmianę treści licencji na wykonywanie transportu drogowego - (COM-RO-16).
2. Załączniki:
- wykaz pojazdów samochodowych - (Załącznik 1) wraz z kserokopiami krajowych dokumentów
dopuszczających pojazdy do ruchu, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest ich właścicielem – również
dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi,
- dowód uiszczenia opłaty za zmianę licencji i wypisów
- pełnomocnictwo, gdy strona działa przez pełnomocnika.

II.

OPŁATY:

Opłata za czynności administracyjne wnoszona przed odbiorem odpowiedniej decyzji i dokumentów:
- za zmianę licencji na wykonywanie transportu osób lub rzeczy w wysokości 10 % opłaty za udzielenie
licencji,
- za wydanie wypisów do zmienionej licencji wyliczona wg obowiązujących stawek w zależności od
okresu na jaki udzielono licencji oraz liczby zgłoszonych pojazdów.
Opłatę należy wnieść na rachunek Miasta Słupska, Plac Zwycięstwa 3 na konto:
08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.
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.
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.

Urząd Miejski w Słupsku; Plac Zwycięstwa 3; 76-200 Słupsk; tel.. (0-59) 8488300, urzad@um.slupsk.pl
Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców -Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk/ nr pokoju15, tel. (0-59) 8488393, fax. ) 8488393; e-mail com@um.slupsk.pl

