ZARZi\DZENIE nr S 3 /16
Marszalka Wojewodztwa Swietokrzyskiego
z dnia 1 $ GU lllJt.:;Q016 roku
w sprawie ustalenia procedury wydawania potwierdzania zgloszenia przewozu osob
w zakresie publicznego transportu zbiorowego niebedacego przewozem 0 charakterze
uzytecznosci publicznej oraz dokonywania zmian potwierdzenia

Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

samorzadzie wojew6dztwa

0

(tekst jednolity Oz. U. z 2016 r., poz. 486) oraz §7 Regulaminu Organizacyjnego Urzedu
Marszalkowskiego Wojew6dztwa Swietokrzyskiego w Kielcach stanowiacego zalacznik do
uchwaly nr 841/11 Zarzadu Wojew6dztwa Swietokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2011r. ,
zarzadza sie, co nastepuje:

§1
Ustala sie

"Procedurt( wydawania potwierdzania zgloszenia przewozu os6b w zakresie

publicznego transportu zbiorowego niebedacego przewozem

0

charakterze uzytecznosci

publicznej oraz dokonywania zmian potwierdzenia" stanowiaca zalacznik nr 1 do niniejszego
zarzadzenia.
§2

Zarzadzenie ma zastosowanie do postepowan administracyjnych wszczetych po wejsciu
w zycie niniejszego zarzadzenia,

§3
Wykonanie zarzadzenia powierza SIt( Oyrektorowi Wojew6dzkiego Zarzadu Transportu
Urzedu Marszalkowskiego Wojew6dztwa Swietokrzyskiego w Kielcach.

§4
Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem 1 lipca 2016r.

MAKSZAt.EK

Wojew6dztwa Swi!i!tokrzyskiego

zarzadzenia nr

Zalacznik nr 1 do
/16 Marszalka

Wojewodztwa Swietokrzyskiego

z dnia

2016r.

"Procedura wydawania potwierdzania zgloszenia przewozuos6b w zakresie publicznego
transportu zbiorowego niebedacego przewozem 0 charakterze uzyteeznosci publicznej
oraz dokonywania zmian potwierdzenia"

§1
Zgloszenie przewozu przyjmuje Kancelaria Ogolna Urzedu Marszalkowskiego Wojewodztwa
Swietokrzyskiego w Kielcach oraz sekretariat Wojewodzkiego Zarzadu Transportu - wzor
wniosku stanowi zalacznik nr 1 do niniejszego dokumentu.
§2

1) Wlasciwym do rozpatrzenia zgloszenia przewozu jest Wojewodzki Zarzad Transportu
Urzedu Marszalkowskiego Wojewodztwa Swietokrzyskiego w Kielcach.
2) Po wplynieciu zgloszenia przewozu,

0

ktorym mowa w §1, Dyrektor Wojewodzkiego

Zarzadu Transportu dokonuje dekretacji na Koordynatora Zespolu ds. Przewozu
Drogowego Osob w Oddziale Planowania i Organizacji Transportu, ten zas przekazuje
zgloszenie przewozu pracownikowi tego oddzialu.

§3
Pracownik rejestruje sprawe we wlasciwym rejestrze i weryfikuje zgloszenie przewozu pod
wzgledem kompletnosci dolaczonych do niego dokumentow wymaganych przepisami art. 30
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r.

0

publicznym transporcie zbiorowym (tekst

jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1440 z pozn zm.),
1) Zlozenie zgloszenie przewozu wraz z kompletem prawidlowo sporzadzonych dokumentow
okreslonych ustawa

0

publicznym transporcie

zbiorowym powoduje wszczecic

postepowania w sprawie wydania lub zmiany potwierdzenia zgloszenia przewozu.
2)W przypadku braku ktoregokolwiek z dokumentow okreslonych ustawa

0

publicznym

transporcie zbiorowym badz nieprawidlowego ich sporzadzenia, do wnioskodawcy
wysylane jest pisemne wezwanie do uzupelnienia brakow z okresleniem terminu
doreczenia brakujacych dokumentow.

3) Nie uzupelnienie brak6w w spos6b wlasciwy we wskazanym terminie, powoduje
pozostawienie zgloszenia przewozu bez rozpoznania.
§4

Po zlozeniu kompletu wymaganych dokument6w organ dokonuje jego weryfikacji
w terminie 30 dni, a w sprawach uzasadnionych 60 dni.

§5

Tryb zatwierdzania rozkladow jazdy:
1.

Przed zatwierdzeniem projektu rozkladu jazdy przeprowadza sie jego weryfikacje,

dokonujac oceny prawidlowosci j ego sporzadzenia,
2. Weryfikacja projektu rozkladujazdy w zakresie:
1) przystank6w komunikacyjnych oraz dworc6w polega w szczegolnosci na sprawdzeniu:
a) czy przekazane potwierdzenia uzgodnienia zasad korzystania z przystank6w
komunikacyjnych lub dworc6w obejmuja obiekty wskazane w projekcie rozkladu
jazdy,
b)

prawidlowosci

okreslenia

w

projekcie

rozkladu

jazdy

przystank6w

komunikacyjnych lub dworc6w zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym;
2) proponowanej drogi przejazdu oraz proponowanych dni, godzin przyjazdu lub odjazdu
srodkow transportowych danego przewoznika na poszczeg61nych przystankach
komunikacyjnych albo czestotliwosci ich kursowania polega na sprawdzeniu:
a) poprawnosci przyjetych odleglosci miedzy przystankami komunikacyjnymi
i dhigosci linii komunikacyjnej,
b) prawidlowosci obliczenia czasu jazdy i przejazdu miedzy przystankami
komunikacyjnymi i dworcami, z uwzglednieniem obowiazujacych ograniczeri
w ruchu drogowym na danej drodze,
c) prawidlowosci obliczenia czasu jazdy i przejazdu dla poszczeg61nych kurs6w,
z uwzglednieniem obowiazujacych ograniczeri w ruchu drogowym na danej drodze

i czasu postoju srodka transportowego na przystankach komunikacyjnych
niezbednego do wsiadania i wysiadania pasazerow,
d) prawidlowosci obliczenia predkosci technicznej.
3. W przypadku braku danych lub informacji niezbednych do dokonania weryfikacji
wlasciwy organ wystepuje do wlasciwego zarzadcy drogi

0

zajecie stanowiska

we wskazanym zakresie.
4. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wlasciwy organ powiadamia przewoznika
o mozliwosci dokonania odpowiednich modyfikacji proponowanego rozkladu jazdy
w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia, 0 He ich dokonanie jest mozliwe,
5. W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji wlasciwy organ zatwierdza rozklad jazdy
poprzez zlozenie podpisu, postawienie pieczeci i wpisanie daty zatwierdzenia oraz nadaje
numer linii komunikacyjnej.
6. Numer linii komunikacyjnej,

0

kt6rym mowa sklada sie z:

1) odpowiedniego oznaczenia linii komunikacyjnej
2) numeru wlasciwego organu wedlug rejestru terytorialnego
3) numeru ewidencyjnego.
§6

Po wszczeciu postepowania pracownik prowadzacy postepowanie kieruje do strony pismo
informujace

0

zebranych materialach i dowodach w sprawie. Przedsiebiorca rna prawo

wypowiedzenia sie co do zebranych materialow w terminie 7 dni od otrzymania pisma.
§7
Organ wydaje w drodze decyzji administracyjnej

potwierdzenie zgloszenia przewozu na

okres do 5 lat lub odmawia wydania potwierdzenia w przypadku, gdy nie uplynely 2 lata od
dnia wydania ostatecznej decyzji

0

cofnieciu potwierdzenia zgloszenia przewozu.

§8
Za wydanie

potwierdzenia

zgloszenia

przewozu,

wt6rnika

potwierdzenia,

wypisu

z potwierdzenia oraz za zmiane potwierdzenia wlasciwy organizator pobiera oplaty, kt6re
okreslone zostaly w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. ( Dz.U.
NrAO, poz., 205) w sprawie wysokosci oplat za wydanie dokument6w zwiazanych
z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzor6w tych dokument6w.

§9

Przewoznik jest obowiazany wystapic do organizatora, kt6ry wydal potwierdzenie zgloszenia
przewozu, z wnioskiem

0

zmiane tresci tego potwierdzenia, w przypadku wystapienia zmian

danych dotyczacych: oznaczenia przedsiebiorcy, jego siedziby (miejsca zamieszkania)
i adresu lub numeru w rejestrze przedsiebiorcow w Krajowym Rejestrze Sadowym,

0

ile

przedsiebiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), nie pozniej
niz w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
§10
Projekt decyzji dotyczacej potwierdzenia zgloszenia przewozu przedstawiany jest radcy
prawnemu, kt6ry stwierdza poprawnosc formalno-prawna przedlozonego aktu w formie
parafy. Decyzja podpisywanajest przez Marszalka Wojew6dztwa Swietokrzyskiego lub przez
osobe upowazniona do wydawania decyzji w jego imieniu. Nastepnie do strony kierowane
jest pismo informujace

0

przygotowaniu decyzji, Po uplywie 30 dni od doreczenia pisma

i nie odebraniu przygotowanej decyzji strona otrzymuje wezwanie ostateczne do odbioru
decyzji. Decyzja odbierana jest osobiscie przez wnioskodawce lub pelnomocnika, Nie
odebranie decyzji w ciagu 14 dni od otrzymania wezwania ostatecznego do jej odbioru,
powoduje umorzenie postepowania dotyczacego potwierdzenia zgloszenia przewozu

§11
W prowadzonym postepowaniu organ ma prawo
dodatkowych wyjasnien i uzupelnien,

z~da6

na kazdym etapie postepowania

Zalaeznik nr 1
do procedury wydawania potwierdzenia zgloszenia przewozu

WZOR WNIOSKU
Dane wnioskodawcy: imie i nazwisko lub w przypadku osoby prawnej nazwa i siedziba przedsiebiorcy, nurner
identyfikacji statystycznej (REGON) oraz nurner identyfikacji podatkowej NIP
Adres:
Telefon:

Marszalek Wojew6dztwa Swietokrzyskiego
Wniosek 0 wydanie/zmiane" potwierdzenia zgloszenia przewozu
na lini~ relacji:
wpisz nazwe linii oraz dlugosc linii w kID
(Nalezy podac miejscowosci skrajne i co najnmiej 1 przystanek posredni -

0

ile istnieje)

Wnioskowany czas waznosci potwierdzenia zgloszenia przewozu (zaznaczyc wlasciwe):

D do 1 roku

D do21at

Ddo31at

D do 41at

Ddo51at

Do wniosku zalaczam nastepujace dokumenty (podac liczbe dokument6w):
Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 16 grudnia 20 lOr. 0 publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 20l5r.
poz.1440 z pozn, zmianami) oraz rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 10 kwietnia 20l2r. w sprawie rozklad6w jazdy (Dz. U. z 20l2r. poz. 451)]
Liczba sztuk:
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okopia licencji lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoznika drogowego;
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.s z rejestru przedsiebiorcow w Krajowym Rejestrze Sadowym lub innego rejestru.
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Wnioskowana liczba wypis6w z potwierdzenia zgloszenia przewozu:
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Podpis przedsiebiorcy
*niepotrzebne skresllc
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