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UUZZYYSSKKAANNIIEE  WWTTÓÓRRNNIIKKAA  LLIICCEENNCCJJII  NNAA  WWYYKKOONNYYWWAANNIIEE  KKRRAAJJOOWWEEGGOO  

TTRRAANNSSPPOORRTTUU  DDRROOGGOOWWEEGGOO  OOSSÓÓBB//RRZZEECCZZYY  OORRAAZZ  PPOOŚŚRREEDDNNIICCTTWWAA  

  PPRRZZYY  PPRRZZEEWWOOZZIIEE  RRZZEECCZZYY  

  

WWYYMMAAGGAANNEE  DDOOKKUUMMEENNTTYY::  

1. Wypełniony wniosek o wydanie wtórnika licencji  (ZAŁĄCZNIK NR TR-6)oraz: 
2. dokument potwierdzający okoliczności utraty licencji niezależne od przedsiębiorcy, 
3. oświadczenie przedsiębiorcy, że w przypadku odnalezienia licencji zostanie ona niezwłocznie zwrócona  organowi, 

który jej udzielił, 
4. dowód wpłaty za wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego.  

 

UUWWAAGGII::  

W przypadku odzyskania licencji dokument ten należy niezwłocznie zwrócić organowi, który jej udzielił. 

 

TTEERRMMIINN  II  SSPPOOSSÓÓBB  ZZAAŁŁAATTWWIIEENNIIAA  SSPPRRAAWWYY::  

Czas oczekiwania na załatwienie sprawy, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, wynosi do 30 dni, 
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie dłużej niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.  
 

OOPPŁŁAATTYY::  

    Za wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pobiera się 
następujące opłay: 

 za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, 
pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji; 

 w innych przypadkach utraty licencji za wydanie wtórnika licencji pobiera się opłatę w wysokości 25 % opłaty 
stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji. 

 

  

  

 

 

  

Za wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy pobiera się 
następujące opłaty: 

 za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, 
pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji; 

 w innych przypadkach utraty licencji za wydanie wtórnika licencji pobiera się opłatę w wysokości 25 % opłaty 
stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji. 

  

  

  

  

  

     

 

PPOODDSSTTAAWWAA  PPRRAAWWNNAA::  

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 Poz. 874 z późn. zm.). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie wysokości opłat za czynności 

administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie      i wydanie certyfikatu 
kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 235 Poz. 1726 z późn. zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie wzorów licencji na wykonywanie 
transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji (Dz. U. z 2004 r. Nr 153, Poz. 1612). 

Okres ważności w latach Kwota – podstawa 

Od 2 do 15 700,00 zł 

Powyżej 15 do 30 800,00 zł 

Powyżej 30 do 50 900,00 zł 

Okres ważności w latach Kwota – podstawa 

Od 2 do 15 800,00 zł 

Powyżej 15 do 30 900,00 zł 

Powyżej 30 do 50 1000,00 zł 


