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Urząd Gminy
w Moszczenicy
ul. Kosowska 1,
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Zezwolenia na
wykonywanieregularnych
przewozów osób

Wymagane
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Forma
załatwienia
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Zastępstwo
Podinspektor ds. Finansowych Emilia Koźlik

w krajowym transporcie drogowym
na terenie Gminy Moszczenica
Symbol klasyfikacji (7342)
tel. 44/ 616 96 25; 44/ 616 96 23
wew. 119

Podstawa
prawna

Pracownik merytoryczny
Inspektor ds. Działalności
Gospodarczej Elżbieta Brzęczek

Symbol stanowiska

ODG

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz.1414 z późn. zm)
- Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r.o publicznym transporcie zbiorowym (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz.
1440 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (t.jDz. U. z 2015 r. poz. 915 )
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 10 kwietnia 2012 r. w
sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2012 r. poz. 451)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 4 grudnia 2007 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 z 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)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 23)
Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym
transporcie drogowym dołącza się:
1) 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; (ilość wypisów 3 szt.)
2) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
3) potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego
z ich właścicielami lub zarządzającymi;
4) zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych
na przystankach;
5) cennik;
6) wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza
wykonywać przewozy.
7. Kserokopię licencji na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego
osób.
/oryginały wszystkich dokumentów do wglądu/
Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w
krajowym transporcie drogowym dołącza się:
1) informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu;
2) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków
transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między
przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów,
zgodnie z rozkładem jazdy; (ilość wypisów + 5 szt.)
3) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
4) potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach
administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub
zarządzającymi.
Postępowanie wszczyna się na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Następuje weryfikacji danych
zawartych we wniosku i załącznikach, ewentualnym wezwaniu przedsiębiorcy do uzupełnienia
stwierdzonych braków, przeprowadzeniu analizy sytuacji rynkowej, wysłaniu zapytań do właściwych

organów, naliczeniu opłaty za wydanie zezwolenia (w przypadku pozytywnego zakończenia
postępowania) i pisemnym powiadomieniu przedsiębiorcy o obowiązku uiszczenia tej opłaty przed
wydaniem zezwolenia, pisemnym powiadamianiu przedsiębiorcy o kolejnych etapach postępowania.

Opłaty

Miejsce złożenia
wniosku
Termin
rozpatrzenia
wniosku
Tryb
odwoławczy
Jednostka
odpowiedzialna

Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy pok. Nr 3 lub na konto: Bank Spółdzielczy Ziemi
Piotrkowskiej O/Moszczenica 03 8973 0003 0070 0700 0707 0017 wpisując tytuł wpłaty:
- za wydanie wypisu z zezwolenia
Powyższe opłaty są ustalane w trakcie czynności administracyjnych. Opłata wnoszona jest przed
wydaniem zezwolenia.
Za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym (w
zależności od okresu ważności zezwolenia) pobiera się opłaty - obszar gminy:
dla przewozu regularnego
do 1 roku – 100 zł,do 2 lat – 150 zł,do 3 lat – 200 zł,do 4 lat – 250 zł,do 5 lat – 300 zł,
dla przewozu regularnego specjalnego opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50% odpowiedniej
opłaty jak za przewóz regularny tj.:
do 1 roku –50 zł,do 2 lat – 75 zł,do 3 lat – 100 zł,do 4 lat – 125 zł,
Pozostałe opłaty m.in.:
Za zmianę zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
1. Za wydanie wypisu z zezwolenia, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie
zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
2. Za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w
wysokości 5% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
3. Za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu, pobiera się opłatę
w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
4. Przy obliczaniu opłaty, o której mowa w ust. 1–3, przyjmuje się okres ważności i obszar
odpowiadające okresowi ważności i obszarowi posiadanego zezwolenia.
Urząd Gminy w Moszczenicy BOM lub pok. nr 15 stanowisko ds. działalności gospodarczej
Od dnia złożenia wniosku z kompletem załączników – w ciągu miesiąca, w sprawach szczególnie
skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy.
Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, wnoszone
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Wójta
Gminy Moszczenica
Referat Organizacyjny
O wydanie zezwolenia mogą ubiegać się przedsiębiorcy posiadający ważną licencję na wykonywanie
krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego osób, w odniesieniu do których nie zostało
zakończone prawomocną decyzją postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia na linię będącą
przedmiotem wniosku.
W razie cofnięcia zezwolenia wniosek o ponowne wydanie zezwolenia nie może być rozpatrzony
wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu stała się ostateczna.

Uwagi
i dodatkowe
informacje

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich
uzupełnienia w terminie 7 dni. Nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez
rozpatrzenia.
Odbiór zezwolenia następuje osobiście przez wnioskodawcę legitymującym się dowodem osobistym
lub przez pełnomocnika przedstawiającego pisemne pełnomocnictwo dot. przedmiotowej sprawy.
Należy pamiętać, że zgodnie z § 11 ust. 1 ust. 3 pkt. 2 lit. a Rozporządzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie rozkładów jazdy przewoźnik wykonujący regularny
przewóz osób podaje rozkład jazdy do publicznej wiadomości.
Zezwolenie na podejmowanie i wykonywanie działalności w zakresie krajowego regularnego
przewozu osób w transporcie drogowym mogą być wydawane na okres nie dłuższy niż do dnia 31
grudnia 2016 r.
UWAGA: W przypadku zmiany zezwolenia załączyć dokumenty objęte zmianą.

Druki

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym
transporcie drogowym.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w
krajowym transporcie drogowym osób.

