
 

 

a) Nazwa usługi  

Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych lub regularnych 
specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób na obszarze powiatu 

 
b) Symbol 

7253 – udzielanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób 

c) Wydział 

Wydział Komunikacji i Dróg 
d) Komórka 

Wydział Komunikacji i Dróg, pokój nr 2 
 
Godziny przyjęć klientów: poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30 

   
      Telefon kontaktowy (52) 30 31 100 w. 59, fax (52) 30 31 302. 

e) Opis sprawy 

Wydanie zezwolenia i wydanie wypisów z zezwolenia w liczbie określonej we wniosku 
przedsiębiorcy. 
 

f) Kogo dotyczy 

Klient składający wniosek 

g) Wymagane dokumenty 

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych/ regularnych 
specjalnych. 
 
2. Załączniki: 
 w przypadku zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych: 

− kserokopia licencji na wykonywanie transportu drogowego osób, 
− 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, 

− schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną  
i przystankami, 

− potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, 
dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi, 

− zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach 
przystankowych na przystankach, 

− cennik, 
− wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca 

zamierza wykonywać przewozy, 
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w przypadku zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych: 
− kserokopia licencji na wykonywanie transportu drogowego osób, 
− informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania  

z przewozu, 
− 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, 

− schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną  
i przystankami, 

− potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, 
dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi, 

 
3. Do wglądu: 

− dowód osobisty, 
− pełnomocnictwo. 

 

h) Miejsce składania pism 

Starostwo Powiatowe w Żninie - parter, pokój nr 2 

i) Termin i sposób załatwienia 

Do 30 dni 
 

j)  Opłaty 

Za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych na okres: 
o do 1 roku - 250.00 zł, 
o do 2 lat - 300.00 zł, 
o do 3 lat - 350.00 zł 
o do 4 lat - 450.00 zł, 
o do 5 lat - 550.00 zł. 

 
Za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych na okres: 
o do 1 roku - 125.00 zł, 
o do 2 lat - 150.00 zł, 
o do 3 lat - 175.00 zł 
o do 4 lat - 225.00 zł, 
o do 5 lat - 275.00 zł. 

 
Za wydanie wypisu z zezwolenia dla przewozu regularnego i przewozu regularnego 
specjalnego, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia - 
pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia, 
 
17,00 zł za pełnomocnictwo, jeżeli między mocodawcą, a pełnomocnikiem nie zostaje 
zachowane pokrewieństwo w linii pierwszej (zstępni, wstępni, małżonkowie) – opłata 
skarbowa. 
 
Opłata administracyjna: 
- wpłaty uiszcza się w kasie Starostwa Powiatowego w Żninie, parter – kasa czynna  
w godzinach od 7:45 do 14:30 
lub przelewem 
- Bank Spółdzielczy „PAŁUKI” w Żninie, ul. 700–lecia 41, w godz. 7.30 – 16.30 
nr konta 80 8181 0000 0001 4717 2000 0004 



 

 
Opłatę skarbową uiszcza się:  
- przelewem na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Żninie, numer konta bankowego:  
Bank Spółdzielczy „Pałuki” w Żninie  47 8181 0000 0001 2742 2000 0038 
 
 

k) Podstawa prawna 

o ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  
o ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  
o ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  
o rozporządzenie 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 
 

l) Tryb odwoławczy 

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Żnińskiego, w terminie 14 dni od daty 
doręczenia decyzji stronie. 

 
m) Inne informacje 

Tomasz Michalczak – kierownik wydziału  

pokój nr 1 , tel. (52) 30 31 100 wew. 32, e-mail: komunikacja@znin.pl 

 

Agnieszka Jagodzińska – podinspektor 

Pokój nr 2, tel (52) 30 31 100 wew. 59, e-mail: transport@znin.pl 

 

 

 

 


