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WYDANIE/ PRZEDŁUŻENIE ZEZWOLENIA NA KIEROWANIE POJAZDEM
UPRZYWILEJOWANYM
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Spraw Obywatelskich - Referat Komunikacji.
II. PODSTAWA PRAWNA:
1. Art. 106 – 111 i art. 131 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r.
w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne.
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wydanie zezwolenia
a) Wniosek o wydanie zezwolenia;
b) Załączniki:
• kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
uprzywilejowanym;
• kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem
uprzywilejowanym;
• kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub kopia
zaświadczenia wydanego w trybie określonym w art. 95a ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
– Prawo o ruchu drogowym;
• kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.
UWAGA: W stosunku do kierowcy pojazdu uprzywilejowanego Ochotniczej Straży Pożarnej, zespołu ratownictwa
medycznego oraz transportu sanitarnego warunek ukończenia kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi
stosuje się od dnia 1 stycznia 2016 roku.
Przedłużenie ważności zezwolenia
Wniosek o wydanie zezwolenia;
Załączniki:
kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
uprzywilejowanym wydanego na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 6 ustawy o kierujących pojazdami;
• kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem
uprzywilejowanym wydanego na podstawie 82 ust. 1 pkt 6 ustawy o kierujących pojazdami;
• kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.

2.
a)
b)
•

Warunkiem wydania zezwolenia jest przedłożenie do wglądu oryginałów składanych dokumentów.
IV. OPŁATY:
Opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym wynosi 50 zł.
Opłatę w wysokości 50 zł należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Siedlce ING Bank
Śląski S.A. 28 1050 1894 1000 0022 1545 6456.
Przelew powinien być szczegółowo opisany w celu jednoznacznej identyfikacji dokonanej opłaty ze sprawą, do
której opłata została wniesiona w rubryce "tytułem' proszę wpisać "opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie
pojazdami uprzywilejowanymi".
V. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 9 pracuje: poniedziałek w godz. 9.00 – 17.00, wtorek, środa, czwartek,
piątek w godz.7.45 – 15.45
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VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Decyzja o wydaniu zezwolenia
VII. TERMIN ZAŁATWIENIA:
30 dni

VIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Siedlce w terminie 14
dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie można składać w Biurze Obsługi Interesanta.
UWAGI:
• Informacja o tym, czy zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym jest gotowe do odbioru i po
odbiór wydanego zezwolenia – Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 9 pracuje: poniedziałek w godz.9.00
– 17.00, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz.7.45 – 15.45, tel. 25 794 3730;
• Standardowe procedury nie wyczerpują katalogu wszystkich możliwych do zaistnienia przypadków – każda
sprawa rozpatrywana jest odrębnie i w indywidualnych przypadkach może zaistnieć konieczność
przedstawienia dodatkowych dokumentów.

