KARTA INFORMACYJNA
NR KI/KD/37
UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE
REGULARNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W KRAJOWYM
TRANSPORCIE DROGOWYM
Czynność:

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych
przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Organ właściwy:
Podstawa prawna:

Starosta Sępoleński
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia
2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności
administracyjne związane z wykonywaniem transportu
drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu
kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 235,
poz.1726).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca
2004 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie
krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych
osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz. U. z 2004 r. Nr 144,
poz.1519).

Miejsce realizacji:

Wydział Komunikacji i Dróg, pokój 36,
ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj.

Wymagane dokumenty:

WYMAGANE DOKUMENTY:
I. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie
regularnych przewozów osób w krajowym transporcie
drogowym, (dostępny w urzędzie lub na stronie
internetowej).
II. Załączniki:
1. kserokopia licencji na transport drogowy osób,
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 (oryginał do wglądu),
5. zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach
odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,
6. cennik,
7. wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby
miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać
przewozy ( wyłącznie autobusy ),

8. dowód wpłaty za wydanie zezwolenia na przewozy
regularne w krajowym transporcie drogowym osób.
UWAGI:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem
telefonu: (052) 388 13 14.

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.
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.
Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Starostwa
Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim (np. na poczcie,
przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych
opłat w placówkach Banku Spółdzielczego w Więcborku.
NUMER KONTA: 07 8162 0003 0000 0114 2000 0410
lub kartą płatniczą na stanowisku obsługi.

Termin załatwienia sprawy:

Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy
szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch
miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem
Starosty Sępoleńskiego w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji stronie.



- wniosek jako załącznik do karty informacyjnej – do pobrania

