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A/009 
 

Wydanie 1 

z dnia 

08.04.2019 r. 

KARTA INFORMACYJNA  

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE PRZEWOZÓW 

REGULARNYCH/REGULARNYCH SPECJALNYCH W KRAJOWYM 

TRANSPORCIE DROGOWYM OSÓB 

I. Wymagane wnioski: wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów 

regularnych/regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób – F–A/10  

II. Wymagane załączniki: 

a) kserokopię licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób 

b) 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, 

c) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną 

i przystankami,  

d) potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych 

i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,  

e) zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na  

tabliczkach przystankowych na przystankach (dot. przewozów regularnych), 

f) cennik (dot. przewozów regularnych), 

g) wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi 

wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy (dot. przewozów regularnych) 

h) informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z 

przewozu(dot. przewozów regularnych specjalnych) 

III. Dokumenty do wglądu: oryginały dokumentów  

IV. Opłaty: za wydanie zezwolenia: 

1. dla przewozu regularnego – obszar gminy: 

do 1 roku – 100,00 zł 

do 2 lat – 150,00 zł 

do 3 lat – 200,00 zł 

do 4 lat – 250,00 zł 

do 5 lat – 300,00 zł 

2. dla przewozu regularnego specjalnego – obszar gminy: 

do 1 roku – 50 zł 

do 2 lat – 75 zł 

do 3 lat – 100 zł 

do 4 lat – 125 zł 

do 5 lat – 150 zł 

za wydanie wypisu z zezwolenia – 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia (dla każdego 

pojazdu zgłoszonego w zezwoleniu) 

za wydanie dodatkowego wypisu z zezwolenia – 11% opłaty jak za wydanie zezwolenia 
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(dla każdego pojazdu nie zgłoszonego w zezwoleniu) 

Opłatę skarbową można wnosić gotówką w kasie lub przelewem na rachunek bankowy:  

Bank Spółdzielczy w Nasielsku nr 18 8226 0008 0000 1746 2000 0002.  

V. Termin załatwienia sprawy: do miesiąca; w sprawach szczególnie złożonych – do 

dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku  

VI. Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miejski w Nasielsku ul. Elektronowa 3, pokój nr 203 

(II piętro), tel. (23) 69–33–102.  

VII. Komórka odpowiedzialna: Wydział Administracji i Nadzoru – stanowisko  

ds. działalności gospodarczej. 

 

VIII. 

Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania  

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem 

Burmistrza Nasielska w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

IX. Opłaty za odwołanie: Nie dotyczy. 

X. Podstawa prawna:  

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  

(Dz.U. z 2019 r. poz. 58 ze zm.), 

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego  

(Dz. U. z 2018r. , poz. 2096 ze zm.) 

XI. Uwagi: brak 

 
 
 
 


