
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r.

Poz. 41

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)

z dnia 27 października 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem 
publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867, 
1920 i 1954) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie doku-
mentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów (Dz. U. poz. 205) 
wprowadza się następujące zmiany:

1)  załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

2)  załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

3)  załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego, potwierdzenia zgłoszenia przewozu oraz wy-
pisy z potwierdzenia zgłoszenia przewozu wydane zgodnie ze wzorami określonymi w dotychczasowych przepisach zacho-
wują ważność przez okres, na który zostały wydane.

§ 3. Zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego, potwierdzenia zgłoszenia przewozu oraz wy-
pisy z potwierdzenia zgłoszenia przewozu wydrukowane zgodnie ze wzorami określonymi w dotychczasowych przepisach 
mogą być nadal wydawane, z wyłączeniem powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich oraz metropolitalnych przewo-
zów pasażerskich, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Budownictwa: A. Adamczyk

1)   Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budow-
nictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).
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(format A4) 

                                                                    (strona przednia)                                     …….……………….. 
(miejscowość, data) 

                  
      (nazwa organizatora1))   
 

ZAŚWIADCZENIE  nr …….. 
na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego 

 
Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867, z późn. zm.) zaświadcza się, że: 
 
…………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko albo nazwa przedsiębiorcy2)) 
 
………………………………………………………………………………………………….. 

(miejsce zamieszkania (siedziba) i adres przedsiębiorcy3)) 
 

............................................................................……………………………………………….. 
(numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, 

oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)4)) 
 

posiada uprawnienie do wykonywania publicznego transportu zbiorowego w  

………………………………………………………………………………………………….. 
(zakres wykonywanych przewozów5)) 

w transporcie drogowym, na podstawie umowy z dnia …………………………………… r. 
nr ..…………..........., w ramach linii komunikacyjnej 
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….. 

(przebieg linii komunikacyjnej, na której będzie wykonywany przewóz6)) 
 
Liczba ………………………., którymi jest wykonywany publiczny transport zbiorowy8): ….. 
            (rodzaj środków transportu7)) 
 
 
Zaświadczenie jest ważne od dnia  ……………………... r. do dnia  ……………………… r.9) 

wraz z obowiązującym rozkładem jazdy stanowiącym załącznik do zaświadczenia. 
 
 
 
 

………...……………………… 
(podpis i pieczęć organizatora 

wydającego zaświadczenie) 
 
 

 
(pieczęć okrągła z wizerunkiem  

godła państwa) 
 
 
 
Seria       Nr 

 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. (poz. 41)

Załącznik nr 1

WZÓR
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(strona odwrotna) 
 

OBJAŚNIENIA: 
 
1. Operatorowi publicznego transportu zbiorowego wydaje się zaświadczenie na każdy środek transportu, 

którym jest wykonywany publiczny transport zbiorowy na danej linii komunikacyjnej. 
 

2. Zaświadczenie potwierdza posiadanie przez operatora publicznego transportu zbiorowego uprawnienia do 
wykonywania publicznego transportu zbiorowego na określonej linii komunikacyjnej. 

 
3. Zaświadczenie powinno znajdować się w środku transportu i być okazywane na żądanie uprawnionego 

organu kontroli – art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. 
 
 
 
 
 

______ 
1) Należy wpisać właściwy podmiot wykonujący zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego, o którym mowa 

w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. 
2) W przypadku samorządowego zakładu budżetowego należy wpisać nazwę tego zakładu. 
3) W przypadku samorządowego zakładu budżetowego należy wpisać adres tego zakładu. 
4) Nie dotyczy samorządowego zakładu budżetowego. 
5) Wstawić odpowiednio: 

– komunikacji miejskiej, 
– gminnych przewozach pasażerskich, 
– powiatowych przewozach pasażerskich, 
– powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich, 
– wojewódzkich przewozach pasażerskich, 
– metropolitalnych przewozach pasażerskich. 

6) Należy wpisać przystanek początkowy, przystanek końcowy oraz co najmniej jeden przystanek pośredni. 
7) Wstawić odpowiednio: autobus albo trolejbus. 
8) Należy wpisać liczbę autobusów albo trolejbusów, jaka jest niezbędna do zapewnienia realizacji publicznego transportu 

zbiorowego na danej linii komunikacyjnej. 
9) W przypadku samorządowego zakładu budżetowego należy wpisać „bezterminowo”, jeżeli nie został określony okres 

wykonywania regularnego przewozu osób. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opis zaświadczenia :  
− tło koloru błękitnego,  
− blankiet zaświadczenia posiada świecące włókna rozmieszczone nieregularnie, widoczne w ultrafiolecie, 
− tłoczenie wizerunku orła ustalonego dla godła państwa w lewej górnej części blankietu, 
− napisy w kolorze czarnym, 
− papier ze znakami wodnymi. 
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(format A4) 
                                                                    (strona przednia)                                     …….……………….. 

(miejscowość, data) 

                  
      (nazwa organizatora1))   
 

POTWIERDZENIE 
ZGŁOSZENIA PRZEWOZU 

nr …………. 
 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 
zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867, z późn. zm.) zaświadcza się, że: 
 
…………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko albo nazwa przedsiębiorcy) 
 
………………………………………………………………………………………………….. 

(miejsce zamieszkania (siedziba) i adres przedsiębiorcy) 
 

............................................................................……………………………………………….. 
(numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, 

oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)) 
 

zgłosił wykonywanie przewozów w ……………………………………………..…………….. 
                                                        (zakres wykonywanych przewozów2)) 

 
w ………………………………………………………………………………………………... 

(rodzaj transportu3)) 
w ramach linii komunikacyjnej 

………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….. 

(przebieg linii komunikacyjnej, na której będzie wykonywany przewóz4)) 
 
Rodzaj i liczba środków transportu, którymi jest wykonywany publiczny transport zbiorowy: 

Rodzaj5) Liczba6) 
  
 
 
Potwierdzenie zgłoszenia przewozu jest ważne od dnia …………………………………... r. 
do dnia …………………………….. r. wraz z obowiązującym rozkładem jazdy stanowiącym 
załącznik do potwierdzenia.  
 
 

………...……………………… 
(podpis i pieczęć organizatora 

wydającego potwierdzenie) 
 

 
(pieczęć okrągła z wizerunkiem 

 godła państwa) 
  
 
 
Seria       Nr 

Załącznik nr 2

WZÓR
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(strona odwrotna) 

POUCZENIE: 

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje, zgodnie z art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.), odwołanie 
do organu administracji publicznej wyższego stopnia, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 
14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

OBJAŚNIENIA: 

1. Przewoźnikowi wydaje się potwierdzenie zgłoszenia przewozu, które uprawnia do wykonywania publicznego 
transportu zbiorowego na określonej linii komunikacyjnej. 
 
2. W transporcie drogowym potwierdzenie zgłoszenia przewozu (lub wypis z potwierdzenia) powinno 
znajdować się w środku transportu i być okazywane na żądanie uprawnionego organu kontroli – art. 35 ust. 1 
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.  

 
 
 
 
 

______ 
1) Należy wpisać właściwy podmiot wykonujący zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego, o którym 

mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. 
2) Wstawić odpowiednio: 

– komunikacji miejskiej, 
– gminnych przewozach pasażerskich, 
– powiatowych przewozach pasażerskich, 
– powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich, 
– wojewódzkich przewozach pasażerskich, 
– międzywojewódzkich przewozach pasażerskich, 
– metropolitalnych przewozach pasażerskich. 

3) Wstawić odpowiednio: 
– transporcie drogowym, 
– transporcie innym szynowym, 
– transporcie linowym i linowo-terenowym, 
– transporcie morskim, 
– żegludze śródlądowej. 

4) Należy wpisać przystanek początkowy, przystanek końcowy oraz co najmniej jeden przystanek pośredni. 
5) Wstawić: 

– w transporcie drogowym odpowiednio: autobus albo trolejbus, 
– w transporcie innym szynowym odpowiednio: tramwaj albo metro, 
– w transporcie linowym: kolej napowietrzna, 
– w transporcie linowo-terenowym: kolej linowo-terenowa, 
– w transporcie morskim: statek morski, 
– w żegludze śródlądowej: statek żeglugi śródlądowej. 

6) Należy wpisać liczbę środków transportu, jaka jest niezbędna do zapewnienia realizacji publicznego transportu 
zbiorowego na danej linii komunikacyjnej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opis potwierdzenia  zgłoszenia  przewozu:  
− tło koloru jasnozielonego, 
− blankiet potwierdzenia zgłoszenia przewozu posiada świecące włókna rozmieszczone nieregularnie, 

widoczne w ultrafiolecie, 
− tłoczenie wizerunku orła ustalonego dla godła państwa w lewej górnej części blankietu, 
− napisy w kolorze czarnym, 
− papier ze znakami wodnymi. 
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(format A4) 

                                                                    (strona przednia)                                     …….……………….. 
(miejscowość, data) 

                  
      (nazwa organizatora1))   
 

WYPIS nr ……… 
Z POTWIERDZENIA ZGŁOSZENIA PRZEWOZU nr ……… 

 
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867, z późn. zm.) 
 

wydaje się wypis z potwierdzenia zgłoszenia przewozu, 
który potwierdza posiadanie przez:  

 
…………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko albo nazwa przedsiębiorcy) 
 
………………………………………………………………………………………………….. 

(miejsce zamieszkania (siedziba) i adres przedsiębiorcy) 
 

............................................................................……………………………………………….. 
(numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, 

oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)) 
 

uprawnienia do wykonywania publicznego transportu zbiorowego w  
 
………………………………………………………………………………………………….. 
                                                        (zakres wykonywanych przewozów2)) 

 
w transporcie drogowym w ramach linii komunikacyjnej 
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….. 

(przebieg linii komunikacyjnej, na której będzie wykonywany przewóz3)) 
 
 
Wypis z potwierdzenia zgłoszenia przewozu jest ważny od dnia …………………….……... r. 
do dnia …………………………….. r. wraz z obowiązującym rozkładem jazdy stanowiącym 
załącznik do potwierdzenia zgłoszenia przewozu. 
 
 
 

………...……………………… 
(podpis i pieczęć organizatora 

wydającego wypis 
z potwierdzenia) 

 
 
 

(pieczęć okrągła z wizerunkiem 
 godła państwa) 

 
 
 
Seria       Nr 

Załącznik nr 3

WZÓR
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(strona odwrotna) 

 
OBJAŚNIENIA: 

 
1. Przewoźnikowi wydaje się wypis z potwierdzenia zgłoszenia przewozu na każdy środek transportu, którym 
jest wykonywany publiczny transport zbiorowy na danej linii komunikacyjnej. 

 
2. Wypis z potwierdzenia zgłoszenia przewozu potwierdza posiadanie przez przewoźnika uprawnienia do 
wykonywania publicznego transportu zbiorowego na określonej w potwierdzeniu zgłoszenia przewozu linii 
komunikacyjnej. 
 
3. Wypis z potwierdzenia zgłoszenia przewozu powinien znajdować się w środku transportu i być okazywany na 
żądanie uprawnionego organu kontroli – art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 
zbiorowym. 
 
 
 
 
 
______ 
1) Należy wpisać właściwy podmiot wykonujący zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego, o którym 

mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. 
2) Wstawić odpowiednio: 

– komunikacji miejskiej, 
– gminnych przewozach pasażerskich, 
– powiatowych przewozach pasażerskich, 
– powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich, 
– wojewódzkich przewozach pasażerskich, 
– międzywojewódzkich przewozach pasażerskich, 
– metropolitalnych przewozach pasażerskich. 

3) Należy wpisać przystanek początkowy, przystanek końcowy oraz co najmniej jeden przystanek pośredni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opis wypisu z  po twierdzenia  zgłoszenia  przewozu:  
− tło koloru jasnozielonego, 
− blankiet wypisu z potwierdzenia zgłoszenia przewozu posiada świecące włókna rozmieszczone 

nieregularnie, widoczne w ultrafiolecie, 
− tłoczenie wizerunku orła ustalonego dla godła państwa w lewej górnej części blankietu, 
− napisy w kolorze czarnym, 
− papier ze znakiem wodnym. 




