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WYDZIAŁ: KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
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Nazwa usługi:

ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE REGULARNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W KRAJOWYM
TRANSPORCIE DROGOWYM
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012r. poz. 1265 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty:
Wypełniony wniosek oraz:
1. kserokopia licencji;
2. 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;
3. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
4. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami
lub zarządzającymi;
5. zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach;
6. cennik;
7. wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby, wieku oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać
przewozy.
8. upoważnienie dla osoby załatwiającej sprawę - w przypadku działania przez przedstawiciela.
Opłaty:
za wydanie zezwolenia:
Okres ważności zezwolenia Opłata
Do 1 roku
250 zł.
Do 2 lat
300 zł.
Do 3 lat
350 zł.
Do 4 lat
450 zł.
Do 5 lat
550 zł.
Opłatę za wydanie zezwolenia uiszcza się na konto Starostwa Powiatowego w Piszu:
- 58936400002002084000150005.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie wysokości opłat za czynności
administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu
kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2007 r., Nr 235, poz. 1726 z późn. zm.).
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami.
Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
Wydziału Komunikacji i Transportu
ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
tel. (87) 4254713,
fax: (87) 4254711
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Punkt obsługi interesanta pok. nr 11 - parter
Tryb odwoławczy:
Od decyzji dotyczącej rejestracji pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Starosty Piskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

UWAGA! Ostatnia aktualizacja 01.06.2013 r.
Starostwo Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz, Plac Daszyńskiego 7

www.powiat.pisz.pl

