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WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE PRZEWOZÓW 

REGULARNYCH OSÓB W KRAJOWYM TRANSPORCIE 

DROGOWYM 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

1.Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi - samodzielne stanowisko pracy ds. drogownictwa.  

2.I Piętro.  

3.Pokój nr 11.  

4.Telefon 77/ 480 14 83. 

5.E-mail: m.kupka@polskacerekiew.pl  

WYMAGANE DOKUMENTY:  
1.Wniosek na formularzu (Formularz do pobrania w pokoju nr 11 lub w punkcie informacji  

dla klienta - pokój nr 16).  

2.Kserokopia licencji. 

3.Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, 

długość linii komunikacyjnej podana w kilometrach i odległość między przystankami, kursy oraz 

liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów zgodnie z rozkładem jazdy. 

4. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami.  

5. Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanymi 

z ich właścicielami lub zarządcami. 

6. Zobowiązanie do umieszczenia informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na 

przystankach. 

7. Cennik opłat uwzględniający ceny biletów normalnych i ulgowych, jak również uprawnionych do 

ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. 

8.Wykaz pojazdów z określeniem ich liczby, oraz miejsc, którymi wnioskodawca zamierza 

wykonywać przewozy. 

 

OPŁATY:  
Dla przewozu regularnego- obszar gminy: 

do 1 roku - 100zł 

do 2 lat - 150 zł 

do 3 lat - 200zł 

do 4 lat - 250 zł 

do 5 lat - 300zł 

Za wydanie wypisu z zezwolenia ( dla każdego pojazdu zgłoszonego w zezwoleniu) - 1% opłaty 

jak za wydanie zezwolenia 

W przypadku wniosku o zmianę zezwolenia: 

- za wydanie zezwolenia- 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia, 

- za wydanie wypisu z zezwolenia – 5% opłaty jak za wydanie zezwolenia, 

- za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu- 1% opłaty jak za 

wydanie zezwolenia 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY:  
 Bez zbędnej zwłoki- do 30 dni od daty złożenia wniosku 

mailto:ug@polskacerekiew.pl
http://www.polskacerekiew.pl/
mailto:ireneuszsmal@polskacerekiew.pl


 
ODBIÓR ZEZWOLENIA ORAZ TRYB ODWOŁAWCZY:  

 
Zezwolenie można odebrać osobiście na stanowisku pracownika załatwiającego sprawę w  

pokoju nr 11 lub zostanie wysłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres  

wnioskodawcy (forma odbioru do uzgodnienia).  

Od decyzji odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem 

organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia 

decyzji stronie 

PODSTAWA PRAWNA :  
 

1. Ustawa  z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( j.t. Dz. U. z 2019 r. poz.2140 z póź 

zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za 

czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za 

egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2019,poz. 2463). 

 

 


