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RGUP 07 Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych, 
regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym 

 
 

1. PODSTAWA PRAWNA 
 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o Transporcie Drogowym (Dz. U. z 2019r., poz. 2140); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 
2012r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2012r. poz. 451); 

 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 
2013r. poz. 916); 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, (Dz. U. z 2018r.,             
poz. 2096 z późn. zm.); 

 
2. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Zezwolenie 
 

3. WYMAGANE DOKUMENTY 
zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym  

 wniosek – załącznik RGUP07-D01; 

 kopię zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na wykonywanie 
krajowego transportu drogowego osób; 

 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. 

zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym 

 wniosek – załącznik RGUP07-D01; 

 kopię zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na wykonywanie 
krajowego transportu drogowego osób; 

 informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu; 

 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; 

 schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami; 

 potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach 
administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi.  

 
4. DOKUMENTY UZYSKIWANE PRZEZ URZĄD 

brak 
 
 
 



5. WYSOKOŚĆ OPŁAT 
dla przewozu regularnego: 

 do 1 roku – 100 zł. 

 do 2 lat – 150 zł. 

 do 3 lat – 200 zł. 

 do 4 lat – 250 zł. 

 do 5 lat – 300 zł. 
dla przewozu regularnego specjalnego opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50 % odpowiedniej 
opłaty, o której mowa w pkt 1. 

 
6. TERMIN ODPOWIEDZI 

Zezwolenia wydawane są w ciągu 14 dni 

 
7. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA 

Referat Działalności Gospodarczej i Profilaktyki Uzależnień 
 

8. TRYB ODWOŁAWCZY 
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za 
pośrednictwem Burmistrza Miasta Jędrzejowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

 
9. SPOSÓB ODBIERANIA DOKUMENTÓW 

osobiście 
 

10. DODATKOWE INFORMACJE 
             brak 
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