
 

 

 

 

KARTA USŁUGI 

KD.41. Zezwolenie na regularny/regularny specjalny przewóz 

drogowy 

 

 

 

 

STAROSTWO POWIATOWE 

W ŻYRARDOWIE 

ul. B .Limanowskiego 45 

 

1.WYMAGANE DOKUMENTY: 

a) wniosek: 

-kserokopia licencji lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego; 

-proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość 

linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach odległość między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów 

niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy( liczba wypisów + 5 sztuk); 

-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 zawierający ulgi ustawowe (nie załącza się w przypadku przewozów regularnych specjalnych); 

-wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać 

przewozy (nie załącza się w przypadku przewozów regularnych specjalnych); 

 

2.PODSTAWA PRAWNA: 

-ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj.  Dz. U. z 2022, poz. 180 późn. zm.); 

-ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 z późn. zm.); 

-rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie 

rozkładów jazdy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 202), 

-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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1220 z późn. zm.); 

-rozporządzenie 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 2017 poz. 1605); 

-ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735); 

-Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj.  Dz. U. z 2019, poz. 1000 z późn. zm.); 

3. OPŁATY: 

 

 

Okres ważności 

zezwolenia 

Obszar Powiatu 

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 

   

 Opłaty w przypadku zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób wynoszą 50% w/w 

opłat.  

Za wydanie jednego wypisu do zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1% wartości zezwolenia. 

Opłatę ewidencyjną wnosi się w kasie Starostwa Powiatu Żyrardowskiego lub na numer rachunku bankowego: 

48 1600 1462 1808 7661 5000 0003 

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł opłata skarbowa. 



Opłaty skarbowej można dokonać przelewem na konto Urzędu Miasta Żyrardowa, nr rachunku bankowego:  

63 1020 1026 0000 1702 0272 9325,bezpośrednio w kasie tego urzędu lub kasie Starostwa 

 

4.MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMNETU I ODBIORU: 

Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych 96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 45, pokój  nr 110 

 

5.KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA: 

Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych tel. 46 856 61 40 

e-mail: transport@powiat-zyrardowski.pl 

 

6. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  

-nie później niż w ciągu miesiąca, a w  sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później   niż w ciągu dwóch 

miesięcy od dnia wszczęcia postępowania ( data wpływu wniosku  do organu). Do tego terminu nie wlicza  się 

terminów przewidzianych w  przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia 

postępowania, oraz okresów  opóźnień spowodowanych z winy strony.  

 

7.TRYB ODWOŁAWCZY: 

 Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, w terminie 14 dni 

 od daty  otrzymania decyzji stronie za pośrednictwem  Starosty  Żyrardowskiego. 

 

8.ZAŁĄCZNIKI: 

- wniosek o wydanie  zezwolenia na wykonywanie regularnych/regularnych specjalnych przewozów drogowych 

            
                  Opracowała :                                                                            Sprawdził:                                                       

               Wioleta Gawronek                                                                    Rafał Pasieka 

  Podinspektor w Wydziale Komunikacji                                 Dyrektor Wydziału Komunikacji 

         Transportu i Dróg Publicznych                                         Transportu  i Dróg Publicznych  
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