Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 129/133
tel. 22 733 72 00; fax. 22 733 72 01
http://www.pwz.pl e-mail: kancelaria@pwz.pl

Karta Informacyjna Usługi
WYDANIE LICENCJI NA POŚREDNICTWO PRZY PRZEWOZIE RZECZY W TRANSPORCIE
DROGOWYM - SPEDYCJA
I.

Podstawa Prawna
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego.
2. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie
wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za
egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.
Wymagane wnioski
- wniosek o wydanie licencji

II.

Wymagane załączniki
- zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o niekaralności,
- ksero certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem,
- oświadczenie osoby zarządzającej transportem,
- dokumenty potwierdzające, że przedsiębiorca posiada zabezpieczenie finansowe w postaci środków
pieniężnych lub rzeczowych o równowartości 50 tys. EURO,
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji,
- pełnomocnictwo w przypadku działania przez przedstawiciela,

III.

IV.

Dokumenty do wglądu
1. Certyfikat kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem.
2. Dokument tożsamości.

V.

Opłaty
1. Za wydanie licencji pobiera się opłatę w zależności od okresu na jaki licencja ma być wydana.
- do 15 lat - 800 zł
- do 30 lat - 900 zł
- do 50 lat - 1000 zł
Opłaty komunikacyjne można uiścić w kasie Starostwa lub na rachunek bankowy Starostwa: BANK PEKAO SA
18 1240 6973 1111 0010 8703 1912
Opłaty skarbowe można uiścić w kasie Starostwa na rachunek bankowy Starostwa:
BANK PEKAO SA
49 1240 6973 1111 0010 8703 4652

VI.

Termin załatwienia sprawy
do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku

VII.

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Poznańska 129/133 05 - 850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733 73 11-14
Piętro I, pok. 124
Godz. pracy: poniedziałek 9.00 - 17.00, wtorek - piątek 8.00 - 16.00

VIII. Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie , w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji, za pośrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego.
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IX.

Uwagi
1. Licencja na krajowy transport drogowy w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, wydawana jest bez
wypisów.
2. Licencji udziela się na okres od 2 do 50 lat.
3. Wymóg dobrej reputacji – niekaralności, uważa się za spełniony jeżeli członkowie organu zarządzającego
osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby
prowadzące działalność gospodarczą:
a) nie zostały skazane 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 im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
transportu drogowego.
4. Posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
pośrednictwa przy przewozie rzeczy potwierdza się:
1) rocznym sprawozdaniem finansowym;
2) dokumentami potwierdzającymi:
a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi
aktywami,
b) posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
c) udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
d) własność nieruchomości.
Uwaga ! Przy ocenie sytuacji finansowej, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski,
obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana.
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