
Starostwo Powiatowe 

w Ostrowcu 

Świętokrzyskim

KARTA INFORMACYJNA

RT – 10

1. Tytuł
Stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia

przewoźnika drogowego/licencji

na wykonywanie zawodu

2.
Opis sprawy / 

zadania

 Stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu 

przewoźnika  drogowego/licencji   następuje   po   złożeniu   wniosku wraz 

z załącznikami.

 Po złożeniu kompletnego wniosku wraz z załącznikami, zostaje wydana 
decyzja Starosty Ostrowieckiego, podpisana przez upoważnionego 

pracownika Wydziału Komunikacji w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia 

zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji

3. Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego/licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub 

rzeczy w przypadku zrzeczenia się go/jej przez przedsiębiorcę, likwidacji 

przedsiębiorstwa lub śmierci posiadacza zezwolenia/licencji

4.
Wymagane 

dokumenty

 Wniosek (formularz do pobrania)

 zezwolenie na wykonywanie zwodu przewoźnika drogowego/licencja

 wypis lub wypisy z zezwolenia/licencji

 Pełnomocnictwo lub prokura w przypadku działania przez przedstawiciela.

5. Opłaty

 opłata skarbowa za wydanie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie licencji –

10 zł na konto Urzędu Miasta w Ostrowcu Św.
Nr konta : Pekao S.A. 55 1240 1372 1111 0010 4648 7576

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie 

pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii (nie dotyczy 

dokumentu poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ, 

upoważniającego do odbioru dokumentu oraz pełnomocnictwa udzielonego 

małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł płatne na konto 

Urzędu Miasta w Ostrowcu Św. , ul. J. Głogowskiego 3/5

6.
Miejsce 

składania 

dokumentów

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
Wydział Komunikacji – Referat Transportu

tel. 41 / 247 – 66 – 15 ; pokój nr 14

7.
Termin 

załatwienia

sprawy

do 1 miesiąca najczęściej jednak sprawa załatwiana jest w ciągu 1 dnia

8.
Podstawa 

prawna

 Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1414 z późn. zm.).

 Ustawa kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. 

art. 127-140 (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.).

 Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. art. 4 zał. cz. IV (Dz. 

U. z 2012r., poz. 1282).

9.
Tryb 

odwoławczy

Od decyzji stwierdzającej wygaśnięcie licencji przysługuje odwołanie do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem 

Starosty Ostrowieckiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

10.
Uwagi i

dodatkowe

informacje

brak

http://www.powiat.ostrowiecki.eu/ref_transportu/RT-10/WNIOSEK_RT-10.pdf

