
 

Urząd Miejski w Strzyżowie 
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ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE PRZEWOZÓW 
REGULARNYCH NA OBSZARZE GMINY 

NR PG/15a 

Podstawa prawna 

 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, 

poz. 874 ze zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie opłat 

za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz 
za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 235, poz. 1726) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów 

licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji 
(Dz. U. Nr 153, poz. 1612) 

Sposób załatwienia 
sprawy  

Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych na obszarze 
gminy 

Wymagane  
dokumenty  

 Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów 
regularnych na obszarze gminy (dostępny na stronie internetowej urzędu, 
bądź na stanowisku pracy),  do którego należy dołączyć: 

 proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny 

odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii 
komunikacyjnej podaną w kilometrach zgodnie z rozkładem jazdy 

 schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną 

i przystankami 

 potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych 
i przystanków innych niż zlokalizowanych przy drogach publicznych, 

dokonanego z ich właścicielami lub zarządcami 

 zobowiązanie do zamieszczenia informacji o godzinach odjazdu na 
tabliczkach przystankowych uzgodnione z ich właścicielami lub 
zarządcami 

 cennik 

 wykaz pojazdów (z określeniem liczby miejsc), którymi wnioskodawca 

zamierza wykonywać przewozy 

Opłaty  

Od pojazdu, w zależności od okresu ważności zezwolenia: 
 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 
(opłatę wnosi się w kasie Urzędu Miejskiego, parter, pok. nr 2, 
bądź na konto: BS Strzyżów 48916800040000039020000040) 

Termin załatwienia 

sprawy   
Do 30 dni od złożenia wniosku 

Tryb odwoławczy  
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Rzeszowie za pośrednictwem Burmistrza Strzyżowa w terminie 14 dni od 
daty otrzymania zezwolenia 

Komórka  
odpowiedzialna  

Referat Planowania Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Pomocowych, 
Zamówień Publicznych i Kontroli Zarządczej 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy 

Agnieszka Ruszała – podinspektor 
I piętro, pok. nr 16, Tel. 276 1354 wew. 46 

Inne informacje  
Na obszarze działania obejmującym również gminy sąsiadujące – wymagane 
jest zawarcie porozumienia wszystkich gmin mieszczących się na terenie 
tego obszaru 

Opracował: Agnieszka Ruszała – podinspektor – 08.02.2010 r. 
Sprawdził: Ryszard Irzyk - Kierownik Referatu Planowania Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Pomocowych, 
Zamówień Publicznych i Kontroli Zarządczej – 09.02.2010 r. 
Zatwierdził: Marek Śliwiński – Burmistrz Strzyżowa – 09.02.2010 r. 
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