
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 15 września 2014 r. 

Poz. 1217 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU!) 

z dnia 8 września 2014 r. 

w sprawie danych i informacji, które przewoźnik drogowy jest obowiązany przekazywać do organu 
w związku z prowadzoną działalnością w zakresie przewozu drogowego 

Na podstawie art. 83 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 200 l r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późno 
zm.2») zarządza się, co następuje: 

§ l. Rozporządzenie określa: 

l) zakres danych i informacji, w tym rodzaje dokumentów, których organ udzielający zezwolenia na wykonywanie za
wodu przewoźnika drogowego, licencji lub zezwolenia może zażądać od przewoźnika drogowego w celu potwierdze
nia, że spełnia on wymagania ustawowe i warunki określone w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika 
drogowego, w licencji lub zezwoleniu; 

2) zakres danych i informacji związanych z działalnością transportową, dotyczących stosowanych cen i taryf oraz liczby 
przewiezionych osób lub masy przewiezionych rzeczy, które przewoźnik drogowy ma obowiązek przekazać na żąda
nie ministra właściwego do spraw transportu lub organu właściwego w sprawach zezwoleń na wykonywanie zawodu 
przewoźnika drogowego, licencji lub zezwoleń; 

3) terminy oraz sposób przedstawiania danych i informacji, o których mowa w pkt l i 2. 

§ 2. 1. Organ, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji, może zażądać 
od przewoźnika drogowego przedstawienia danych i informacji w następującym zakresie: 

l) data rozpoczęcia lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego objętego 
zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencją; 

2) nazwisko i imię oraz stanowisko osoby zarządzającej transportem drogowym, która legitymuje się certyfikatem kom
petencji zawodowych, lub nazwisko i imię osoby uprawnionej do wykonywania zadań zarządzającego transportem. 

2. Dane i informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obejmują okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę 
doręczenia przewoźnikowi drogowemu żądania organu, o którym mowa w ust. 1. 

3. Organ, o którym mowa w ust. 1, może zażądać od przewoźnika drogowego przedstawienia dokumentów lub kopii 
dokumentów, o których mowa wart. 7a ust. 3 i 4 oraz art. 8 ust. 3 pkt 1-3, pkt 5 i 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o trans
porcie drogowym, zawierających dane potwierdzające, że spełnia on wymagania, o których mowa wart. 5 ust. 2, art. 5a 
ust. 2, art. 5c ust. 1-3 oraz art. 6 ust. 1 tej ustawy. 

l) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § l ust. 2 pkt 4 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
(Dz. U. poz. 1391). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 486, 805 i 915. 
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§ 3. 1. Organ, który udzielił zezwolenia, może zażądać od przewoźnika drogowego przedstawienia danych i informacji 
w następującym zakresie: 

1) data rozpoczęcia lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego objętego 
zezwoleniem; 

2) rodzaj wykonywanych przewozów; 

3) rodzaj i liczba pojazdów samochodowych, którymi przewoźnik wykonuje przewóz drogowy osób. 

2. Dane i informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, obejmują okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę 
doręczenia przewoźnikowi drogowemu żądania organu, o którym mowa w ust. 1. 

3. Organ, o którym mowa w ust. 1, może zażądać od przewoźnika drogowego przedstawienia dokumentów lub kopii 
dokumentów, o których mowa wart. 22 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. 

§ 4. 1. Dane i informacje, o których mowa w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1, przewoźnik drogowy przekazuje na piśmie, w termi
nie dwóch tygodni od dnia doręczenia żądania organu, o którym mowa odpowiednio w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1. 

2. Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 3 i § 3 ust. 3, przewoźnik drogowy przedstawia w terminie wskazanym w żą
daniu organu, o którym mowa odpowiednio w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1, nie krótszym niż trzy tygodnie od dnia doręczenia tego 
żądania. 

3. Zaświadczenia i oświadczenia zawierające dane i informacje przedstawione na żądanie organu przez przewoźnika 
drogowego nie mogą być wystawione z datą wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem doręczenia przewoźnikowi żądania. 

4. Na wniosek przewoźnika drogowego, uzasadniony ważnymi powodami, terminy, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą 
być przedłużone przez organ żądający danych, informacji lub dokumentów. 

§ 5. 1. Na żądanie ministra właściwego do spraw transportu lub organu właściwego w sprawach zezwoleń na wykony
wanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji lub zezwoleń przewoźnik drogowy przedstawia następujące dane i infor
macje: 

1) stosowane ceny i taryfy; 

2) liczbę przewiezionych osób lub masę przewiezionych rzeczy z podziałem na rodzaje przewozów, w określonym przez 
organ przedziale czasowym (kwartał, półrocze, rok) roku poprzedzającego datę wystawienia żądania. 

2. Dane i informacje, o których mowa w ust. 1, przewoźnik drogowy przekazuje na piśmie, w terminie dwóch tygodni 
od dnia doręczenia żądania, chyba że organ wskazał w żądaniu inny termin przekazania danych i informacji, nie krótszy niż 
7 dni od dnia doręczenia żądania. 

3. Na wniosek przewoźnika drogowego, uzasadniony ważnymi powodami, terminy, o których mowa w ust. 2, mogą być 
przedłużone przez organ żądający danych i informacji. 

4. W celu monitorowania rynku przewozów drogowych minister właściwy do spraw transportu może zażądać, aby 
wskazany przez niego przewoźnik drogowy przedstawił dane i informacje, o których mowa w ust. 1, w określonym prze
dziale czasowym i ustalonym terminie, podanych w żądaniu, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia żądania. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.3) 

Minister Infrastruktury i Rozwoju: wz. A. Zdziebło 

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie zakresu 
danych i informacji, które przewoźnik drogowy jest obowiązany przekazywać na żądanie właściwego organu udzielającego licencji 
lub zezwolenia (Dz. U. Nr 117, poz. 1010), które utraciło moc z dniem 16 sierpnia 2014 r. na podstawie art. 6 ustawy z dnia 5 kwietnia 
2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz. U. poz. 567 i 914). 


