
 
Karta Usługi 

 

STAROSTWO 
POWIATOWE 
W ŻARACH 

 
 

 
Wydział komunikacji i Dróg Powiatowych 

 
 

 

 
Stanowisko: ds. Transportu 

Miejsce świadczenia 
usługi 

Nr pokoju: 214 

Telefon kontaktowy: 68 479 06 34 

Godziny urzędowania: Pon. 7.00 -16.00,  Wt.- Czw. 7.00-15.00, 

Pt. 7.00 – 14.00 

Osoba wykonująca usługę: Małgorzata Jabłońska 

Rodzaj usługi 
Wydanie licencji na pośrednictwo przy przewozie 

rzeczy. 

Opłaty 

1. za wydanie licencji na pośrednictwo przy przewozie 
rzeczy: 
– 800 zł za licencję ważną od 2 do 15 lat 
– 900 zł za licencję ważną powyżej 15 do 30 lat 
– 1000 zł za licencję ważną powyżej 30 do 50 lat 
Opłata skarbowa: 
- 5 zł za poświadczenie zgodności kopii z oryginałem 
(od każdej pełnej lub rozpoczętej strony) 
- 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie 
pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub 
kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) 
Opłaty należy uiścić na konto: 
1. Opłata za wydanie licencji: 
Starostwo Powiatowe w Żarach 
Nr rachunku: 63102054600000500200060004 
2. Opłata skarbowa: 
Urząd Miejski w Żarach 
Nr rachunku: 91109025610000000642000089 

Do wniosku załączyć 
należy 

1. Kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych 
przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem 
drogowym w przedsiębiorstwie. 
2. zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające 
niekaralność osób (dot. członków organu zarządzającego 
osoby prawnej, osób tworzących zarząd spółki jawnej lub 
komandytowej, a w przypadku innego przedsiębiorcy – 
osoby prowadzące działalność gospodarczą) (wymagana 
forma: oryginał lub kopia potwierdzona przez organ 
wydający odpis lub upoważnionego pracownika Organu 
za okazaniem oryginału lub notariusza) lub Oświadczenie 
o niekaralności – dokument ważny 3 miesiące od daty 
wystawienia. 
 



3. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, 
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 3 ustawy o transporcie 
drogowym, tzn. posiadanie przez przedsiębiorcę sytuacji 
finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego 
określony dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem 
w wysokości: 
– 50.000 euro - przy wykonywaniu transportu drogowego 
w zakresie, o którym mowa w art.4 pkt 3 lit. b. 
4. Pełnomocnictwo (tylko gdy strona działa przez 
ustawowego lub statutowego przedstawiciela). 
 

Wzór wniosku pokój nr 214 

Dodatkowe informacje 
dla interesanta 

Licencję na wykonywanie międzynarodowego transportu 
drogowego rzeczy lub osób wydaje minister do spraw 
transportu  
- licencja ta uprawnia również do wykonywania przewozów 
na terytorium RP. 

Uwagi 
Wymaganych opłat można dokonać w punkcie kasowym 
zlokalizowanym na parterze w budynku Starostwa. 

 


