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z przysługującymi Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona WWW 
i inne) chronione są prawem autorskim.  Przedruk i sprzedaż tych materiałów bez zgody wydawcy jest 
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TRANSPORT BUSAMI  
OD 2,5 DO 3,5 T – LICENCJE,  
ZARZĄDZAJĄCY TRANSPORTEM 
I KONTROLE ITD

Transport busami od 2,5 do 3,5 t DMC zaczyna podlegać obowiązkom 
licencyjnym. Nie tylko trzeba mieć na niego uprawnienia, ale także wyznaczyć 
osobę zarządzającą transportem. Busy będą kontrolowane przez ITD – kie-
rowca musi mieć zrobione badania, a także zadbać o stan techniczny pojazdu 
i zamocowanie towaru.

Jednym z głównych celów pakietu mobilności było obniżenie dolnego 
progu DMC, po przekroczeniu którego należy spełniać dodatkowe wymaga-
nia transportowe. Od 21 maja 2022 r. firma posiadająca dostawczaki o DMC 
powyżej 2,5 tony (wartość liczona w przypadku zespołu pojazdów łącznie  
z przyczepą) musi posiadać licencję transportową, jeśli wykonuje:
		 transport międzynarodowy, lub
		 przewozy kabotażowe.

Wnioski znajdziesz na stronie: www.gov.pl/web/gitd/wnioski-i-druki-do-
-pobrania-pojazdy-2.5-3.5. Przedsiębiorców wykonujących przewozy krajowe 
i przewozy na potrzeby własne nowy obowiązek nie dotyczy.

Natomiast firmy, które używają pojazdów powyżej i poniżej 3,5 t, muszą 
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