Załącznik nr 1
do Zarządzenie Nr 0050.505.2017
Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy
z dnia 26 września 2017 r.

Regulamin
zasad postępowania w zakresie regularnego
i regularnego specjalnego przewozu osób
w krajowym transporcie drogowym

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§1
Niniejsze zasady określają sposób postępowania w zakresie:
1) wydawania zezwoleń na wykonywanie:
- regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
- regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
2) wykonywania czynności kontrolnych dotyczących przewoźników wykonujących:
- regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym,
- regularny specjalny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym,
3) opracowania analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób,
4) ustalania zasad korzystania z przystanków.
§2
Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 915),
2) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260),
3) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1907),
4) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440),
5) Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1867),
6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat
za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego
oraz wzorów tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 40, poz. 205),
7) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia
2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 451),
8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów
zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób
oraz wypisów z zezwoleń (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1605),
9) 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
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 916).
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Rozdział 2
Wydawanie decyzji administracyjnych i uzgodnień
§3
Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza wydaje decyzje administracyjne w zakresie wydania, odmowy
wydania, cofnięcia lub stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie regularnych
i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na liniach
komunikacyjnych przebiegających na terenie Gminy Mrocza.
§4
Sprawy o udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów określonych w § 3 rozpatrywane
są na podstawie złożonych przez przewoźnika:
1) wniosku – na druku stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu,
2) dołączonych do wniosku niezbędnych dokumentów wymaganych przepisami prawa.
§5
Zmiany stanu faktycznego lub prawnego odnoszące się do przewoźnika lub warunków wykonywanych
przewozów powstałe po udzieleniu zezwolenia są przyjmowane od przedsiębiorców posiadających
zezwolenie na druku stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
§6
1. Opłaty za udzielenie zezwolenia, zmianę zezwolenia i wydanie wypisów z zezwolenia
oraz wtórników, są przyjmowane przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.
2. Zezwolenia i wypisy są wydawane przewoźnikom po uprzednim przedłożeniu kserokopii
i okazaniu oryginału polecenia przelewu, potwierdzającego dokonanie opłaty w wymaganej
wysokości.

1.

2.
3.
4.

Rozdział 3
Kontrola
§7
Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza przeprowadza kontrole przewoźników, w zakresie zgodności
wykonywania transportu drogowego i publicznego transportu zbiorowego z przepisami ustawy
o transporcie drogowym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i spełniania warunków
określonych w udzielonych zezwoleniach.
Postepowanie kontrolne przeprowadza się na podstawie wydanego w tej sprawie postanowienia
określającego zakres kontroli oraz osoby upoważnione do jej przeprowadzenia.
Po dokonaniu, kontroli osoba kontrolująca spisuje protokół z kontroli, który niezwłocznie
dostarcza Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.
Na podstawie zapisów w protokole pokontrolnym, Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza proponuje:
1) zakończenie procedury kontrolnej w wyniku braku uchybień stwierdzonych podczas kontroli,
2) wezwanie przedsiębiorcy do usunięcia stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie,
3) wszczęcie procedury cofnięcia zezwolenia.

Rozdział 4
Rozkłady jazdy
§8
1. Rozkłady jazdy linii komunikacyjnych, zawierające wszystkie wymagane przez Gminę Mrocza
informacje, opracowywane są przez przewoźników.
2. Wzór rozkładu jazdy określa Załącznik nr 2 do Regulaminu.
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Rozdział 5
Analiza sytuacji rynkowej
§9
Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza, przed podjęciem decyzji o wydaniu nowego lub zmianie
istniejącego zezwolenia na linie komunikacyjne o długości do 100 km opracowuje analizę sytuacji
rynkowej, zwanej w dalszej części Regulaminu „analizą”.
W przypadku zmiany zezwolenia, analizę przeprowadza się w szczególności w przypadkach:
1) zwiększenia pojemności pojazdów,
2) zwiększenia częstotliwości kursowania,
3) zmiany dni, godzin, minut odjazdów z przystanków.
Analizę opracowuje się w oparciu o złożony przez przewoźnika wraz z wnioskiem o wydanie
zezwolenia:
- projekt rozkładu jazdy – wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu,
- wykaz pojazdów – wzór stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu,
- cennik usług,
- pozostałe oświadczenia, dokumenty oraz informacje przekazane przez przewoźnika,
w tym zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów – wzór stanowi
Załącznik nr 3 do Regulaminu,
- własne wyniki pomiarów i ankiet komunikacyjnych,
- wnioski mieszkańców,
- posiadaną wiedzę z zakresu organizacji transportu zbiorowego,
- zgodność z aktami prawa miejscowego oraz uwarunkowaniami rynku przewozów
komunikacyjnych.
Analizę opracowuje się:
1) kompleksowo - dla wszystkich linii określonych w § 3 Regulaminu – co najmniej raz w roku,
2) doraźnie – w każdym przypadku wydania nowego lub zmiany istniejącego zezwolenia,
gdy zakres informacji wynikający z analizy określonej w pkt 1 będzie niewystarczający
dla podjęcia ostatecznej decyzji.
Wzory analiz sporządzanych dla nowego lub zmianiy istniejącego zezwolenia określone zostały
w Załączniku nr 5 do Regulaminu oraz w Załączniku nr 6 do Regulaminu.

Rozdział 6
Zasady korzystania z przystanków
§ 10
1. Zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których Gmina jest właścicielem
lub zarządzającym, dla przewoźników wykonujących regularny przewóz osób w krajowym
transporcie drogowym osób, zostały ustalone Uchwałą Nr XXVI/202/2012 Rady Miejskiej
w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mrocza, udostępnionych przewoźnikom i operatorom,
zasad korzystania z nich oraz opłat za korzystanie (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2012 r. poz. 2185
z późn. zm.).
2. Wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób
nie wymaga uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których Gmina jest
właścicielem lub zarządzającym.
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