
OPŁATY TRANSPORT

1. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Opłata za:
Udzielenie zezwolenia 1000 zł
Zgłoszenie jednego lub więcej pojazdów 100 zł za każdy pojazd (10% opłaty)
Za wydanie wypisu na pojazd zgłoszony we
wniosku

10 zł każdy wypis (1% opłaty)

Za wydanie wypisu na pojazd niezgłoszony
we wniosku

110 zł za dodatkowy wypis (11% opłaty)

2.  Licencja  na  wykonywanie  transportu  drogowego  w  zakresie  przewodu  osób
samochodem osobowym

Opłata za:

Udzielenie licencji
2-15 lat 15-30 lat 30 -50 lat
320 zł 380 zł 450 zł

Za  wydanie  wypisu  z  licencji  na  wykonywanie  krajowego  transportu  drogowego  osób  samochodem
osobowym, na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku, pobiera się opłatę w wysokości 11%
odpowiedniej opłaty jak za udzielenie licencji. 

3.  Licencja  na  wykonywanie  transportu  drogowego  w  zakresie  przewodu  osób
pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie
więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

Opłata za:

Udzielenie licencji
2-15 lat 15-30 lat 30 -50 lat
320 zł 380 zł 450 zł

Za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego pojazdem samochodowym
przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, na każdy
pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku, pobiera się opłatę w wysokości 11% odpowiedniej opłaty jak
za udzielenie licencji. 

4.  Licencja  na  wykonywanie  transportu  drogowego  w  zakresie  pośrednictwa  przy
przewozie rzeczy

Opłata za:

Udzielenie licencji
2-15 lat 15-30 lat 30 -50 lat
800 zł 900 zł 1000 zł

5. Opłaty za zaświadczenie na potrzeby własne

Zaświadczenia na potrzeby własne – 500 zł

Wypis z zaświadczenia na pojazd zgłoszony we wniosku– 100 zł

Zmiana zaświadczenia – 25zł

Wypis na pojazd zgłoszony we wniosku przy zmianie zaświadczenia – 10 zł



Wypis na pojazd niezgłoszony we wniosku – 100zł

6. Opłaty za zezwolenia dla przewozu regularnego

Okres ważności zezwolenia Obszar powiatu

do 1 roku 250 zł

do 2 lat 300 zł

do 3 lat 350 zł

do 4 lat 450 zł

do 5 lat 550 zł

Za  zmianę  zezwolenia  pobiera  się  opłatę  w  wysokości  10% opłaty  jak  za  wydanie
zezwolenia.

Za wydanie wypisu z zezwolenia  dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku pobiera się
opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Za wydanie  wypisu  z  zezwolenia  w przypadku zmiany  zezwolenia pobiera  się  opłatę  w
wysokości 5% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku jeśli zgłoszenie
kolejnego samochodu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia –  11% opłaty
jak za wydanie zezwolenia
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