WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Karta usługi nr GK-24/TR/2017

WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE REGULARNYCH
PRZEWOZÓW OSÓB NA TERENIE GMINY SKAWINA.
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym
transporcie drogowym.
Załączniki do wniosku:
1. Kserokopia licencji lub kopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
2. Proponowany rozkład jazdy (podlegający weryfikacji i zatwierdzeniu), 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.
3. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczona 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 przygotowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 10 kwietnia 2012 r. ws. rozkładów jazdy.
6. Cennik opłat uwzględniający ceny biletów normalnych i ulgowych, jak również wykaz osób
uprawnionych do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
7. Wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza
wykonywać przewozy.
Opłaty:
1. Za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym
pojazdem samochodowym pobiera się następujące opłaty:
a)
b)
c)
d)
e)

do 1 roku
do 2 lat
do 3 lat
do 4 lat
do 5 lat

–
–
–
–
–

100 złotych
150 złotych
200 złotych
250 złotych
300 złotych

Opłata za wydanie zezwolenia naliczana jest zgodnie z § 11 oraz § 14 ust. 1 Rozporządzenia 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.

2. Opłaty, o której mowa w pkt .1 należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy
w Skawinie – nr konta:
47 8591 0007 0020 0560 0013 0001 KBS O/Skawina ul. Słowackiego 1

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 Do miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami.
Forma załatwienia:
 Decyzja administracyjna.
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Gospodarki Komunalnej
Skawina, Rynek 14

nr pokoju: 8

nr telefonu: 12 277 01 39

Miejsce składania wniosku:
Urząd Miasta i Gminy w Skawinie – 32-050 Skawina, Rynek 14, pok. nr 1 – Dziennik podawczy
Godziny urzędowania (dni robocze):
00

00

poniedziałek: 8 -17

30

30

wtorek, środa, czwartek: 7 -15

30

30

piątek: 7 -14

Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, w terminie 14 dni od dnia jej
doręczenia.
Podstawa prawna:
1. Art. 18, ust. 1, pkt 1, lit. a, ust. 4, art. 21, ust. 1 i 2, art. 22, ust. 1, art. 22a ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 z późn. zm.).
2. § 11 oraz § 14, ust. 1 Rozporządzenia 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).
3. § 1, pkt 1 oraz § 2, pkt 1 Rozporządzenia 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).
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.
poz. 23 z późn.zm.).
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).
6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2012 r. poz. 451).
Druki do pobrania:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym
transporcie drogowym.
2. Zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach
przystankowych na przystankach.
Uwagi: brak

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie – 32-050 Skawina, Rynek 1
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