Urząd Miasta i Gminy Ścinawa
ul. Rynek 17
59-330 Ścinawa
tel.: +48 76 8412 600 ,fax: +48 76 8412 601

e- mail: urzad@scinawa.pl
godziny urzędowania:
poniedziałek, środa, czwartek i piątek 7.30- 15.30
wtorek 8.00 – 16.00

KARTA USŁUGI
z dnia 13.05.2010r.
1. NAZWA USŁUGI:
Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym
na liniach komunikacyjnych na terenie Gminy Ścinawa.
2. PODSTAWA PRAWNA:
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U z 2007 r. Nr 125 poz 874
z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie opłat za czynności
administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i
wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2007 r.),
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr
98,poz. 1071 z późn. zm.).
3. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1. Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska,
2. Piętro I,
3. Pokój 20,
4. Telefon 8412 619
4. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym
transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na terenie gminy.
2. załączniki:
- kserokopia licencji,
- 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.
5. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
- Punkt Obsługi Mieszkańca – parter lub
- Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa – I Piętro, pokój nr 21

6. OPŁATY:
1. opłata administracyjna za wydanie zezwolenia (w zależności od okresu ważności zezwolenia):
- do 1 roku 100,00 zł
- do 2 lat150,00 zł
- do 3 lat200,00 zł
- do 4 lat250,00 zł
- do 5 lat300,00 zł
2. za wydanie wypisu z zezwolenia (dla każdego pojazdu zgłoszonego w zezwoleniu):
- 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia
7. UWAGI:
W przypadku wniosku o zmianę zezwolenia ponosi się opłatę:
- za wydanie zezwolenia: 10% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia,
- za wydanie wypisu z zezwolenia: 5% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia,
- za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu:: 1% opłaty jak za
wydanie nowego zezwolenia.
Opłata skarbowa płatna gotówką lub bezgotówkowo na konto Fortis Bank Polska o/Ścinawa nr 69
1600 1462 0008 0475 1829 6001.
8. CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do miesiąca, w sprawach szczególnie złożonych – do dwóch miesięcy.
8. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Burmistrza
Miasta i Gminy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Metryczka:
Opracowała: Magdalena Wachel, Pomoc administracyjna. Data sporządzenia 13.05.2010r.
Sprawdził: Artur Szponarski, p.o. kierownika Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska.
Zatwierdził: Jan Przybylski - Sekretarz Miasta i Gminy.

Dane Wnioskodawcy:

Nazwisko i Imię / Jednostka:………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nr PESEL/REGON:……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr telefonu…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Burmistrz Ścinawy
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA
NA WYKONYWANIE PRZEWOZÓW REGULARNYCH OSÓB
W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM.

□

podstawowy

□

zmiana danych

Nazwa linii komunikacyjnej uwzględniająca przystanek początkowy i końcowy
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Zakres proponowanych zmian :

□
□
□
□
□

zamiana przebiegu linii regularnej
zmiana rozkładu jazdy
zwiększenie pojemności pojazdów
zmiana częstotliwości kursowania pojazdów
zmiana godzin odjazdów z poszczególnych przystanków

1. Oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziba i adres:...................................................................
.........................................................................................................................................................
...........................................................................nr telefonu.............................................................
2. Numer w rejestrze przedsiębiorców.................................................................................................
3. Numer licencji................................................................................................................................
4. Czas na jaki zezwolenie ma być wydane od:..............................do..................................(...........lat)
5. Proszę o wydanie wypisów (.....................sztuk)
Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych należy
dołączyć:
1. kserokopie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
2. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków
transportowych, długość linii komunikacyjnej, podana w kilometrach i odległości miedzy
przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów,
zgodnie z rozkładem jazdy,

3. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczona linia komunikacyjną i przystankami,
4. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków,
dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,
5. zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach
przystankowych na przystankach,
6. cennik,
7. wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza
wykonywać przewozy.
8. inne załączniki i uwagi.........................................................................................................
..............................................................................................................................................

..............................................
miejscowość, data

...................................................
podpis Wnioskodawcy

