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Dzialania jednostki kontrolowanej w zakresie nadzoru i kontroli przewo2nik6w
Przekazyrvanie rv okredlonych terminach przez przewotnikdw danych dojednostki
kontrolowanej:

informacji

i

dokument6rv potrvierdzajEcych spelnianie dotyczqcych stosowanych taryf,, cen, Iiczby przervieziony-ch

rvarunkdw okreslonych w licencj i, zezwoleniu, os6b cry mas ladunkdw:
I\a dzief kontroli w zokresie
zaJwiadczeniu: Dokumenty byly preekazyrvan€ przy przewozdw
regularnych ceny uslalone zostaly w drodze
sklsdaniu wnlosku o rvytlanie zezryslenia ns Uchwaly nr XXtt/5?9/16 Rady
Miasta Gdyni w sprawie
wykonywanie zawodu przewotnika drogowego, licencji ustalenis
cen i oplat za uslugl pfirewozowe os6b i bagaZu
nr krajowy trsnsport drogowy os6b, za3wiadczei na Srodkami miejskiej komunikacji zbiorowej
oraz zasad

pruewozy drogowe na potrzeby wlasne oraz zezwotefi na
tarvfowych z dnla 22 czenvca 2016 r.
pnLewozy regularne os6b lub rvniosku o zmiang. ponadto

dokumenty

byly skladane w przypadku

wezwania

przedsigtriorcy przez organ w celu przeprorvadzenit
kontroll w trybie trt. 83 ustswy z dnia 6 rvrzc$nia 2001 r.
ie drogow
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terminorvoJC przekazylvania przez jednostkg kontrolowanq ministrowi wlaiciwemu

do spraw transporlu inlorrnacji o
*ydanych licencjach i zezwoleniach: W kontrolowanym okresie jednostka kontrolowana przekazala informacjg do
I ministra wlafciwego do spraw transportu rry wymrganycb terminach do l5 stycznia 2016 r., do l5 lipca 2015 r. oraz
jdo l5 stycznia 2015 r., w zakresie wydawrnych, zerwolefi na wykonywanie zawodu przewofnikr drogowego, licencji
I na krajowy transport drogowy osdb oraz zaiwisdczefi nr przewozy drogowr na potrzeby wlasne oraz w zakresie
t iloSci wydanych zezwolef na przewozy regulnrne i regularne specjalne. F{ie przekazano sprawozdania w terminie do
i l5lipca 2016 r. Przesylka zostala zrvrdcona do adresota, ze wzglgdu na nieprawidlowy adres i nie zostala przeslana
ponownie.
Dzjaialno$C kontrolna jednostkj kontrolo"vanej prowadzona w stosunku do przervolnik6w:
(zakres kontroli, realizacja planu konfroli, sporz4dzanie i pnrchowywanie material6w pokonrrolnych, urysqpienia
pokontrolne i nadzdr nad realizacjq q,'danych zalece6, zastosowane sankcje); W okresie objgtym kontrol4 jedngstka
zalotyfa przeprowadzenie kontroli 350 przedsigbiorcdw wykonuj4cych przewozy drogowe osdb taks6wk4, z czego
wykonano l0l kontroli. Ponadto zaplanowano przeprowadzenie 350 kontroli przewoZnlk6w posiadajqcych licencje
nr rvykonyrvanie transportu drogowego os6b lub rzeczy, z czego rvykonano g2 kontrole. W katdym przypadku
przewofnika zawiadamiano o'zamiarze przeprowadzenia kontroli na podstawie art.83 w zwi4zku zarl,E4 ustawy z
dnia 6 wrzeinia ?001 r. o transporcie drogowym (Da U. z?016 r. poz 1907 z pdin. zm.) jednakte we wszystkich
prrypadkath kontrole byly wykonatre z naru$zeniem przepirdw ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
dzialslno$ci gospodarceej (Da U, z 2015 r. poe 284 z p61n. zm.). Zprreprowadzonej kontroli kaidorazowo
sporzqdzany byl protokdl. W ka2dym przypadku brak bylo zgody przedsigbiorcy na ptz€prowadzenle kontroli

w siedzibie organu.
W zakresie kontroli dzialalno5ci przewol,nikdw, kt6rym udzielone zostaly zezwolenia na wykonywanie przewoz6rv
regularnych w transporcie drogowym oraz przedsijbiorcdw posiadajqcych zasrviadczenia na przewozy drogowe na
potrzeby wlasne nie zaplanowano kontroli.
Wnioski koncorve:
Zezwolenia na wykonyrvanie zawodu przewoi,nika drogowego, licencje na wykonywanie krajowego trsnspofiu
drogowego osdtt, licencje na rvykonyrvanie trrnsportu drogowego osdb taks6wkq, za$wiadczenia ns prz€wozy
drogowe na potrzeby wlasne oraz zezwolenia na wykonywonie prz.ewozdw regularnych i regularnych specjalnych w
krajowym transporcie drogowym wydawane sq w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzgdu Miasta w Gdyni.
W toku kontroli sprawdzono pruedto2onq dokumentacjg, zgodnie z wykazem zewsrtym w zalsczniku do

protakolu, Ze wzglgdu na wydanie

w okresie objgtym kontrolq 646 licencji na wykonywanle transpon[ os6b
l,4 i wielokrotnoft.
Prorvadzona dokumentacjn poukladana jest w wigkszoSci przypadk6w w spos6b chronologiczny, Osobna
dokumentacja prowadzona jest na potrzeby wydewanych zezytdert na wykonywanie zawodu przewotnika
taks6wkq, do kontroli wytypowano co czwartq licencJj wg wzoru

drogoly os6b, eairtiadczefi ns pnewozy drogowe na polrzeby wlasne i osobno na
potrz-eby wydawanych zezrvolef na rvykonywanie regulrrnych przewozdw os6b w krajowym transporcie drogowynr.
Prowadzone sq ksiqiki drrrk6w Scislego zarachowania dla poszrzegdlnych rodztjdw dokumentdw.
drogowego, Iicencji nB transport

Dokumentacja zawiera rvniosek o udzielenie uprawnienia (zezwolenia na wykonywanie zawodu przewof.nika
drogowego, licencji, za5wiadczenis lub zezwolenia) lub wniosek o zmiang uprnr,r.nienia w zakresie istotnych danych.

W dokumentacji w wigkszofci przypadkdw znajduJq slg wszystkie wymagane dokumenty, kt6re winien zalgczy{
wnioskodawca. W nielicznych przypadk"ech stwierdzono w dokumentacji brak umowy z osob4 ztrz4tlzajacq
tr8nsport€m zgodnie z uregulowaniami rozporzgdzcnia Parlamentu Europejskiego i Rndy (WE) NR t071D009 z dnia
2l paLdziernika 2009 r. ustanawiajqcego wsp6lne zasady dotyczqce warunkdw wykonywania zawodu przewolnika
drogowego i uchylajqce dyrektywg Rady 96/26AVE (De Ura UEL nr 300 str. 5l z 14listopada 2009 r.), odpowiednich
oSwiadczefi, wydruk6w z CEIDG oraz KRS, co uniemolliwialo usialenie osoby uprawnioneJ do reprezentacJl osoby
prawnej lub prowadzenie dzlalnlnof ci gospodarczrJ.
Wnioski, co do zasady rozpatryw&ne s4 w odpowiednich lerminach. W przypadkach zaprzestrnia wykonywania
dzialalno{ci gospodarczeJ w zakresie trnnsportu tlrogowego lub pncwozu os6b, wydawana jest decyzja
administracyjna stt'ierdzajqca wygaSnigcie uprawnienia. Przewofnik co do zasady zwrac! uprzednlo wydany
bfankiet licencji wrsr.z wyplsami, kt6re znaJduJq sig w dokurnentrcji,
W kontrolowanym okresie organ konlrolowany przeprowadzil stosownie do art. 22a usL 5 ustawy o transporcie

drogowym anrliry sytuacji rynkowej

w

zskresie regutarnego prz€wozu os6b, ka2dorazowo przy wydawaniu

zezwolenia. Brak jest analizy sporzqdzanej niezaletnie sd konkretnego zezwolenia.
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Stvierdzone nieprawidiowo$ci:

l.

Nie przeshno rv rerminie do l5 lipca 2016 r. sprawozdania w zakresie wydawanych, zezwolefi na
wykonywanie zawodu przewoinika drogorvego, llcencji na krajowy transport drogowy os6b oraz
zsiwiadczef na przewozy drogowe na potrzeby wlasne orsz w zakresie ilofci wvdqnych zezwoleri na

1

Braki w czgfci dokumentacji rv zskresie umowy

pri ewozy rrgularne i regularne specjalne.

z osobq zarzqtlzrjacq transporlem, odpowiednich
wydrukdw z KRS I CEIDC I tak € podplsdw przedsiqbiorcy pod odbiorem decyzji.
'
Wydano dwukrotnle licencjg na transport drogowy osdb taks6wkq o tym samym numerze
dofyczqce r62nych
ofwiadczef

3.

przedsigblorcdrv.

'f.

Kontrole
KOntfOlg przedsigbiorcdw
nfzedsiebiorc6w zostaly
znst.nlv nrzenrnwqdznnp
naFrrc,anion przepisdw
n,-a*i-^..,..-a^.,^,
r:-^-.nnr
-przeprowadzonr z' naruszeniem
- r-r^.
ustawy z
dnia 2lipca
2004 r.
swobodzie dzialalnoSci gospodarczej (Dz U. z 2015 r. poz.2M z
zm.).
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Zakofczenie konlroll
Kontrolujacy poinlbrmowal kierorvnika jednostki kontroluwanej lub oso\ przez niego pisemnie upowsznionq
o przystugujqcym prawie
zgioszenia na pi{rnie zastrzczei lub *1ja$nier1 dotyczqcych ustalei zawartych w protokole,
a takze o prawte cdmowy podpisania
protokolu kontrolj.

Gdynia, ZS l0l 12017 r.
(mlejscou,osC, dsta)

Gdynia, 25 I 0l /2017 r.
(miejscowo$C, data)
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