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UUZZYYSSKKAANNIIEE  ZZEEZZWWOOLLEENNIIAA  NNAA  WWYYKKOONNYYWWAANNIIEE  RREEGGUULLAARRNNYYCCHH  

PPRRZZEEWWOOZZÓÓWW  OOSSÓÓBB  WW  KKRRAAJJOOWWYYMM  TTRRAANNSSPPOORRCCIIEE  DDRROOGGOOWWYYMM  

  

WWYYMMAAGGAANNEE  DDOOKKUUMMEENNTTYY::  
 

1. Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie 
drogowym (ZAŁĄCZNIK NR ZR-1) oraz: 

2. kserokopię licencji na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego osób; 
3. proponowany rozkład jazdy, uwzględniający: 

3.1. przystanki; 
3.2. godziny odjazdów środków transportowych; 
3.3. długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami; 
3.4. kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów zgodnie z rozkładem 

jazdy 
4. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami; 
5. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonane z ich  

właścicielami lub zarządcami; 
6. zobowiązanie do zamieszczenia informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach; 
7. obowiązujący cennik; 
8. wykaz pojazdów z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać 

przewozy; 
9. dowód wpłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie 

drogowym. 
 
 
UUWWAAGGII  
 

1. Zezwolenie wydawane jest na wniosek przedsiębiorcy na okres czasu nie dłuższy niż 5 lat. 
2. Wypisy z zezwolenia wydawane są w liczbie określonej we wniosku o wydanie zezwolenia. 
3. Załącznikiem do zezwolenia jest obowiązujący rozkład jazdy 
4. Wszelkie zmiany danych, przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłosić organowi udzielającemu zezwolenia             

w ciągu 14 dni od dnia ich powstania. W przypadku, gdy zmiany danych obejmują dane zawarte w zezwoleniu, 
przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia. 

  
  
TTEERRMMIINN  II  SSPPOOSSÓÓBB  ZZAAŁŁAATTWWIIEENNIIAA  
 

Udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów drogowych osób w krajowym transporcie 
drogowym następuje  w drodze decyzji administracyjnej po złożeniu wniosku o udzielenie zezwolenia wraz ze wszystkimi 
niezbędnymi załącznikami. Czas oczekiwania na załatwienie sprawy, zgodnie z Kodeksem postępowania 
administracyjnego, wynosi do 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie dłużej niż dwa miesiące od dnia 
złożenia wniosku. 
 
 
OOPPŁŁAATTYY  
 
 Za udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym 
pobierane są następujące opłaty: 
 

Okres ważności w latach Kwota – podstawa 

Do 1 roku 250,00 zł 

Do 2 lat 300,00 zł 

Do 3 lat 350,00 zł 

Do 4 lat 450,00 zł 

Do 5 lat 550,00 zł 

 

Za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się 
opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za wydanie zezwolenia. 
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PPOODDSSTTAAWWAA  PPRRAAWWNNAA  
 
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 - tekst jedn. ze zmianami). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności 

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

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie 
krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz.U. z 2004 r. Nr 144, 
poz.1519). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie stawek opłat uiszczanych przez 
przewoźników drogowych za czynności związane z opracowaniem analizy sytuacji rynkowej w zakresie krajowego 
regularnego przewozu osób (Dz. U. z 2003 r. Nr 232, poz.2331). 


