STAROSTWO POWIATOWE W SOKÓŁCE
Wydział Komunikacji i Dróg
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka
telefon: 85 711 08 11
faks: 85 711 20 08
starostwo@sokolka-powiat.pl
http://www.sokolka-powiat.pl

KARTA USŁUGI

KD-41- WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE REGULARNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W
KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM
OPIS SPRAWY / ZADANIA:

1. Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie
drogowym udziela się na okres od jednego roku do pięciu lat. Zezwolenia 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.
2. Przewozy regularne w krajowym transporcie drogowym wykonywane są według
następujących zasad:
•

do przewozu używane są wyłącznie autobusy odpowiadające wymaganym ze
względu na rodzaj przewozu warunkom technicznym;

•

rozkład jazdy jest podawany do publicznej wiadomości przez ogłoszenia na
wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach lub dworcach
autobusowych;

•

wsiadanie i wysiadanie pasażerów odbywa się tylko na przystankach określonych w
rozkładzie jazdy;

•

należność za przejazd jest pobierana zgodnie z cennikiem opłat, a pasażer otrzymuje
potwierdzenie wniesienia opłaty w postaci biletu wydanego zgodnie z przepisami o
kasach rejestrujących;

•

w kasach dworcowych oraz w autobusie znajduje się dostępny do wglądu pasażerów
opracowany przez przewoźnika lub grupę przewoźników regulamin określający
warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, bagażu i rzeczy;

•

cennik opłat został podany do publicznej wiadomości przy kasach dworcowych oraz
w każdym autobusie wykonującym regularne przewozy osób, przy czym cennik opłat
musi także zawierać ceny biletów ulgowych:

3. Podczas wykonywania przewozów regularnych zabrania się:
•

używania do przewozu innych pojazdów niż autobusy, autobusów
nieodpowiadających wymaganym ze względu na rodzaj przewozu warunkom
technicznym;

•

korzystania z przystanków, na których nie została zamieszczona informacja o
realizowanym rozkładzie jazdy zawierająca także nazwę, adres siedziby przewoźnika
i numer telefonu przewoźnika lub niezgodnie z podanymi w tej informacji dniami i
godzinami odjazdów;

•

zabierania i wysadzania pasażerów poza przystankami określonymi w rozkładzie
jazdy;

•

pobierania należności za przejazd niezgodnie z cennikiem opłat podanym do
publicznej wiadomości pasażerów;

•

naruszania warunków przewozu osób określonych w zezwoleniu.

KOGO DOTYCZY:

O wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym
transporcie drogowym może ubiegać się podmiot gospodarczy (osoba fizyczna, osoba
prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej) lub osoba działająca z upoważnienia
podmiotu gospodarczego deklarująca prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
wykonywania regularnych przewozów osób. Warunkiem uzyskania zezwolenia na
wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym jest
posiadanie ważnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub
zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób.

CZAS REALIZACJI:

30 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia
WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych / regularnych
specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
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. Proponowany rozkład jazdy
powinien być zgodny z zapisami ustawy z dnia 6.09.2001r. o transporcie drogowym
(Dz. U. z 2013r. poz. 1414 z późn. zm.) oraz brzmieniem rozporządzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10.04.2012r. w sprawie
rozkładów jazdy (Dz.U. z 2012r. Poz 451),

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. Kserokopię licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub
zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu
osób.

OPŁATY:

Okres ważności zezwolenia:
•

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

Opłat można dokonywać:
 w Kasie w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce – parter, p.3,
 na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Sokółce:
Bank Spółdzielczy w Sokółce
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010
W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko, PESEL adres oraz wskazać czego
opłata dotyczy
TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za
pośrednictwem Starosty Sokólskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

PODSTAWY PRAWNE:

1. Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414
z późn. zm.),
2. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z
2016 r. poz. 23 z późn. zm.),
3. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6
sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z
wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu
kompetencji zawodowych,
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10
kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz.U. z 2012 r. poz 451).
URZĄD, W KTÓRYM REALIZOWANA BĘDZIE SPRAWA:

Nazwa urzędu

Starostwo Powiatowe w Sokółce

Adres

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
pokój nr 26

Telefon

857110817 (telefon bezpośredni do
wydziału/referatu/pracownika)

Fax
………………………
Godziny przyjmowania

Poniedziałek

08:00 - 16:00

dokumentów

Wtorek

07:30 - 15:30

Środa

07:30 - 15:30

Czwartek

07:30 - 15:30

Piątek

07:30 - 15:30

Sobota

Nieczynne

Niedziela

Nieczynne

FORMULARZE ELEKRTONICZNE:

FORMULARZE I DOKUMENTY DO POBRANIA:

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

