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I. Nazwa sprawy: 

 

 

Rozpatrywanie wniosków o wydanie/zmianę zezwolenia 

 na wykonywanie przewozów regularnych 
 

II. Miejsce złożenia dokumentów: 

 

Biuro Obsługi Klienta, Starostwo Powiatowe w 

Kłodzku, ul. Okrzei 1 

parter, pok. nr 08 
tel.: (74) 865–75–44, 

czas pracy: poniedziałek – piątek 730 – 1530 

lub 

Oddział Zamiejscowy - Referat Komunikacji i 

Transportu w Nowej Rudzie, ul. Niepodległości 6-

8; 
tel. (74) 814-91-43 

czas pracy: 

poniedziałek – piątek 800 – 1500 

lub 

Oddział Zamiejscowy - Referat Komunikacji i 

Transportu w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. 

Sienkiewicza 6;pok. Nr 016 
tel. (74) 644-24-81 

czas pracy: 

poniedziałek –piątek 800 – 1500 

 

Elektroniczna skrzynka podawcza 

dostępna pod adresem: 

www.epuap.gov.pl 

Formularze, druki, wnioski dostępne są w Biurze Obsługi Klienta, w miejscu załatwienia 

sprawy oraz na stronach www.bip.powiat.klodzko.pl, www.epuap.gov.pl 

 

III. Wymagane dokumenty i dane opisowe objęte wnioskiem: 

 

1. wniosek o wydanie/zmianę zezwolenia; 

2. kopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencja; 

3. 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; 

4. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami; 

5. potwierdzenia uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, 

dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi; 

6. zobowiązanie do zamieszczenia informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach 

przystankowych na przystankach; 

7. cennik; 

8. wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca 

zamierza wykonywać przewozy.  
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W przypadku wnioskowania o zmianę zezwolenia do wniosku dołącza się te z w/w 

dokumentów, które potwierdzają zmianę danych. 

 

IV. Opłaty: 

 

 za wydanie lub zmianę zezwolenia – opłata naliczana jest na podstawie niżej wymienionego 

rozporządzenia, 

 

Opłatę należy uiścić w: 

 Kłodzku - punkt kasowy - siedziba urzędu (ul. Okrzei 1), pokój nr 08 (parter);  

 lub na konto bankowe Starostwa prowadzone przez Getin Noble Bank S.A.  nr 93 1560 

0013 2005 4225 7000 0007. 
 

 

V. Termin załatwiania: 

 

do 60 dni od złożenia wniosku 
 

VI. Sposób załatwiania: 

 

Wniosek o wydanie/zmianę zezwolenia wraz z załącznikami należy złożyć w miejscach 

składania dokumentów opisanych w punkcie II niniejszej karty lub przesłać pocztą na adres 

starostwa. Odbiór zezwolenia następuje osobiście przez wnioskodawcę w miejscach wskazanych 

w punkcie VII niniejszej karty. 
 
 

VII. Miejsce załatwienia sprawy: 

 

Wydział Komunikacji, Transportu  

i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. Okrzei 1, 

parter, pok. nr 07 (dotyczy: Miasta Kłodzka, Gminy Kłodzko, Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, 

Miasta Polanica-Zdrój, Miasta i Gminy Szczytna, Miasta Duszniki-Zdrój, Gminy Lewin Kłodzki, 

Miasta Kudowa-Zdrój) 
tel.: (74) 865–75–53, fax: (74) 865–75–07  

czas pracy: poniedziałek - piątek 730 – 1530 

lub 

Oddział Zamiejscowy - Referat Komunikacji i Transportu w Nowej Rudzie, ul. Niepodległości 

6-8 (dotyczy: Miasta Nowej Rudy, Gminy Nowej Rudy, Miasta i Gminy Radków) 
tel. (74) 814-91-43, fax: (74) 872-95-22 

czas pracy: 

poniedziałek – piątek 800 – 1500 

lub 

Oddział Zamiejscowy - Referat Komunikacji i Transportu w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. 

Sienkiewicza 6;pok. Nr 016 (dotyczy: Miasta Bystrzycy Kłodzkiej, Miasta i Gminy Międzylesie, 

Miasta i Gminy Stronie Śląskie) 
tel. (74) 644-24-81, fax: (74) 644-24-82 

czas pracy: 

poniedziałek – piątek 800 – 1500 

 

 
 

VIII. Osoba odpowiedzialna: 

 



Kłodzko: inspektor inż. Tomasz Janiszyn, tel. (74) 865-75-53, e-mail: 

t.janiszyn@powiat.klodzko.pl - samodzielne stanowisko ds. stacji kontroli pojazdów, 

krajowego transportu drogowego i ośrodków szkolenia kierowców, parter, pokój nr 07;  

Nowa Ruda: kierownik mgr Zbigniew Radgowski, tel. (74) 814-91-43, e-mail: 

z.radgowski@powiat.klodzko.pl - kierownik Referatu Komunikacji i Transportu w 

Nowej Rudzie, ul. Niepodległości 6-8; 

Bystrzyca Kłodzka: kierownik mgr Małgorzata Bielas, tel. (74) 644-24-81, e-mail: 

m.bielas@powiat.klodzko.pl – kierownik Referatu Komunikacji i Transportu w 

Bystrzycy Kłodzkiej; pokój nr 016. 
 

 

IX. Podstawa prawna: 

 

 art. 18, 22, 22a i 24 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym; 

 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. 

 

X. Tryb Odwoławczy: 

 

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Starosty Kłodzkiego. 
 

XI. Informacje dodatkowe: 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. 

Spełniając obowiązek RODO informujemy iż administratorem danych osobowych 

przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kłodzku jest Starosta Kłodzki z siedzibą w 

Starostwie Powiatowym w Kłodzku, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko. Pełna informacja dotycząca 

przetwarzania danych przez wydział KTD znajduje się na stronie BIP urzędu (zakładka: 

Starostwo Powiatowe/Wydziały starostwa/Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg 

Publicznych), link: http://powiatklodzki.skycms.com.pl/926/222/rodo-wydzial-ktd.html 

 

 

Karta obowiązuje od dnia 23.09.2020 r.  

Aktualizacja dnia 09.08.2021 r. 

 

Sporządził: Robert Leszkiewicz 

Zatwierdził: Waldemar Pachuta 
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