PRZEWODNIK PO USŁUGACH URZĘDU MIASTA I GMINY W MIKOŁAJKACH

ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE SPECJALNEGO PRZEWOZU OSÓB W KRAJOWYM
TRANSPORCIE DROGOWYM
MIEJSCE
ZAŁATWIENIA
SPRAWY
NR TELEFONU
GODZINY PRACY

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POKÓJ NR 6
(O87) 421 90 64
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 7.00 – 15.00
CZWARTEK
8.00 – 16.00
1.

WYMAGANE
DOKUMENTY

OPŁATY

TERMIN
ZAŁATWIENIA
SPRAWY

Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych
specjalnych
2. Licencja
3. Informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania
z przewozu
4. Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów
i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podany
w kilometrach i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów do
wykonywania codziennych przewozów zgodnie z rozkładem jazdy
5. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i
przystankami
6. Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i
przystanków innych niż zlokalizowanych przy drogach publicznych,
ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi.
Opłata administracyjna za zezwolenie na wykonywanie przewozu regularnego
specjalnego osób na obszar gminy za okres :
do 1 roku - 50 zł,
do 2 lat - 75 zł,
do 3 lat - 100 zł,
do 4 lat - 125 zł,
do 5 lat - 150 zł

W ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów.

OD DECYZJI PRZYSŁUGUJE ODWOŁANIE DO SAMORZĄDOWEGO
KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO ZA POŚREDNICTWEM BURMISTRZA
MIASTA MIKOŁAJKI W TERMINIE 14 DNI OD DATY DORĘCZENIA
DECYZJI
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U z 2004 r. Nr 204
PODSTAWA PRAWNA poz.2088 z późn. zm.), Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz.908 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności
administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za
egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 159
poz.1664)
Zaopiniowała – AGNIESZKA KRYMSKA

TRYB ODWOŁAWCZY

_________________________________________________________________________
Za aktualizację danych zawartych w niniejszej karcie informacyjnej odpowiedzialny jest pracownik merytoryczny
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2009 rok

.............................................
.............................................

Mikołajki dnia .......................

(oznaczenie przedsiębiorcy – nazwa)

.............................................
.............................................
(siedziba przedsiębiorcy-adres)

Burmistrz Miasta Mikołajki
WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu specjalnego
osób w krajowym transporcie drogowym
I. Określenie linii komunikacyjnej:
a/ ...................................................................................................................................... .
(nazwa lub numer linii)

b/........................................................................................................................................
(miejscowości – gminy, określające początek i koniec linii)

c/........................................................................................................................................
(miejscowości, w których znajdują się przystanki)

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
II. Wnioskowany okres ważności zezwolenia:
a) do 1 roku
.....................
b) do 2 lat.
.....................
c) do 3 lat
.....................
d) do 4 lat
....................
e) do 5 lat
....................
/w odpowiednim wierszu wpisać TAK, w pozostałych postawić poziomą kreskę/

III. Żądana liczba wypisów

............... szt.
......................................................
( podpis wnioskodawcy )

Do wniosku należy dołączyć:
1. kopia licencji
2. informację określającą grupę osób, która będzie uprawiona do korzystania z przewozu
3. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków
transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami
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 innych niż
zlokalizowanych przy drogach publicznych, ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi
Opłata administracyjna za zezwolenie na wykonywanie przewozu regularnego specjalnego osób na obszar
gminy za okres :
· do 1 roku - 50 zł,
· do 2 lat - 75 zł,
· do 3 lat - 100 zł,
· do 4 lat - 125 zł,
· do 5 lat - 150 zł

