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Podstawa prawna: - ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U.
z 2019 r., poz. 58);
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za
czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu
drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu
kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916);
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca
2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i
międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z
zezwoleń (Dz. U. z 2014 r., poz. 402);
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy
(Dz. U. z 2012 r., poz. 451).
Wymagane
dokumenty:

- wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów
regularnych w krajowym transporcie drogowym;
lub
- wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnego
specjalnego krajowego przewozu osób;
- proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny
odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej,
podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy
oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych
przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;
- schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią
komunikacyjną i przystankami;
- potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów
dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub
zarządzającymi;
- zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
- zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów
na tabliczkach przystankowych na przystankach (nie dotyczy
przewozów regularnych specjalnych);
- cennik (nie dotyczy przewozów regularnych specjalnych);
- wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc,
którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy (nie
dotyczy przewozów regularnych specjalnych);
- informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do
korzystania z przewozu (dotyczy tylko przewozów regularnych
specjalnych)
- pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych.

Opłaty:

Opłata za zezwolenie na wykonywanie regularnego przewozu osób
w transporcie drogowym na obszarze gminy wynosi:
- okres ważności zezwolenia do 1 roku – 100 zł,
- okres ważności zezwolenia do 2 lat – 150 zł,
- okres ważności zezwolenia do 3 lat – 200 zł,
- okres ważności zezwolenia do 4 lat – 250 zł,
- okres ważności zezwolenia do 5 lat – 300 zł,
Opłata za wydanie zezwolenia dla przewozu regularnego
specjalnego wynosi 50% odpowiedniej opłaty wymienionej wyżej.
Za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego
we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości
1% opłaty jak za wydane zezwolenia. Natomiast w przypadku
konieczności wydania wypisu dla pojazdu niezgłoszonego we
wniosku o wydanie zezwolenia opłata za wydanie wypisu wynosi
11 % opłaty za wydanie zezwolenia (pod warunkiem, że jego
zgłoszenie nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia).
Opłata skarbowa od pełnomocnictwa – 17 zł. Opłacie nie podlegają
pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom,
wnukom i rodzeństwu.
Opłatę za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów
regularnych i przewozów regularnych specjalnych w transporcie
drogowym oraz opłatę za wydanie wypisów z tych zezwoleń należy
wnieść przed ich odbiorem:
- w kasie Urzędu Miasta i Gminy (II piętro w budynku Urzędu) lub
- na konto Urzędu Miasta i Gminy Wysoka w Banku Spółdzielczym
Wysoka Nr: 34 8940 0007 0000 0169 2000 0022.

Miejsce złożenia
dokumentów:

Stanowisko Ewidencji Ludności – biuro nr 12 (I piętro budynku)
Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej,
Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka
Od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1500
Stanowisko Ewidencji Ludności – biuro nr 12 (I piętro budynku)
Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej,
Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka
Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej,
Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka,
tel. +48(67) 2871004 wewn. 40, 2871812, fax +48(67) 2871080
email: ewidencja@gminawysoka.pl
Na podstawie art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego
sprawę załatwia się bez zbędnej zwłoki. Gdy sprawa wymaga
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – nie później niż w
ciągu miesiąca, a sprawa szczególnie skomplikowana – nie później
niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Pile w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
(zezwolenia), za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy
Wysoka.
Prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na
wykonywaniu przewozów regularnych w krajowym transporcie
drogowym wymaga uzyskania zezwolenia. Przez wyżej

Godziny pracy:
Miejsce załatwienia
sprawy:
Kontakt:

Termin załatwienia
sprawy:

Tryb odwoławczy:

Inne informacje:

wymieniony regularny przewóz w krajowym transporcie drogowym
należy rozumieć publiczny przewóz osób i ich bagażu w
określonych odstępach czasu i określonymi trasami. Przewóz
odbywa się autobusami zarejestrowanymi w kraju, przy czym jazda
pojazdu, miejsce rozpoczęcia lub zakończenia podróży, a także
droga przejazdu, znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. Warunkiem ubiegania się o wyżej wymienione
zezwolenie jest posiadanie zezwolenia na wykonywanie zawodu
przewoźnika drogowego (kopię tego zezwolenia należy załączyć do
wniosku). Przez przewóz regularny specjalny rozumie się
niepubliczny przewóz regularny określonej grupy osób, z
wyłączeniem innych osób.
Przedsiębiorca może uzyskać zezwolenie na wykonywanie
przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym
transporcie drogowym na czas nie dłuższy niż 5 lat. Zezwolenie
wydaje się w drodze decyzji. Organ wydający zezwolenie załącza
do niego obowiązujący rozkład jazdy. W przypadku upływu okresu
ważności zezwolenia może ono zostać przedłużone na wniosek
przedsiębiorcy, na okres nieprzekraczający 5 lat. Zezwolenie
wydawane jest wraz z wypisami (w liczbie wskazanej we wniosku
przez wnioskodawcę/przedsiębiorcę) po uiszczeniu opłaty za
wydanie zezwolenia oraz wypisów. O wydanie zezwolenia może
wystąpić także pełnomocnik strony posiadający pisemne
pełnomocnictwo strony.
Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka wydaje zezwolenia na przewozy
regularne i przewozy regularne specjalne, jeżeli przewozy mają być
wykonywane na liniach komunikacyjnych położonych na obszarze
gminy Wysoka. W pozostałych przypadkach wniosek o udzielenie
zezwolenia należy złożyć, w zależności od zasięgu tych
przewozów, odpowiednio do:
- burmistrza albo prezydenta miasta – jeżeli przewozy mają być
wykonywane na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej;
- burmistrza albo prezydenta miasta, będącego siedzibą związku
międzygminnego, jeżeli przewozy mają być wykonywane na terenie
obszaru gmin, które utworzyły związek międzygminny;
- prezydent miasta na prawach powiatu – jeżeli przewozy mają być
wykonywane na obszarze miasta i sąsiedniego powiatu (zezwolenie
wydawane jest w uzgodnieniu z właściwym starostą);
- starosty – jeżeli przewozy mają być wykonywane na liniach
komunikacyjnych na obszarze powiatu, z wyłączeniem linii
komunikacyjnych wymienionych powyżej;
- marszałka województwa – jeżeli przewozy mają być wykonywane
na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar co
najmniej jednego powiatu, lecz nie przekraczających granic
województwa (zezwolenie wydawane jest w uzgodnieniu z
właściwymi starostami);
- marszałka województwa właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania przedsiębiorcy – jeżeli przewozy mają być
wykonywane na liniach komunikacyjnych wykraczających poza

obszar co najmniej jednego województwa (zezwolenie wydawane
jest w uzgodnieniu z właściwymi marszałkami).

