
ZEZWOLENIE NA POJAZDY UPRZYWILEJOWANE  

LUB PRZEWOŻĄCE WARTOŚCI PIENIĘŻNE 
 

JEDNOSTKA PROWADZĄCA SPRAWĘ: 

 

 Wydział Komunikacji i Transportu 

 w Starostwie Powiatowym w Brzezinach 

 ul. Henryka Sienkiewicza 16 

 95-060 Brzeziny 

 tel. 46 874-31-64, 46 874-20-91 

 e-mail – komunikacja@powiat-brzeziny.pl 

 

I.  WYDANIE ZEZWOLENIA 

 
WYMAGANE DOKUMENTY 

 

1. wniosek  (druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury PJ-4),  

2. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem 

uprzywilejowanym; 

3. orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem 

uprzywilejowanym; 

4.  zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdem uprzywilejowanym (o ile wymagane);      

5. kserokopia posiadanego prawa jazdy; 

6. dokument tożsamości do wglądu; 

7. dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia. 
 

 

II. PRZEDŁUŻENIE TERMINU WAŻNOŚCI ZEZWOLENIA 

 

WYMAGANE DOKUMENTY 

 

1. wniosek  (druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury),  

2. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania 

pojazdem uprzywilejowanym; 

3. orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem 

uprzywilejowanym;      

4. kserokopia posiadanego prawa jazdy; 

5. dokument tożsamości do wglądu; 

6. dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia. 

 

III. ROZSZERZENIE ZAKRESU ZEZWOLENIA 

 

WYMAGANE DOKUMENTY 

 

1. wniosek  (druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury),  

2. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania 

pojazdem uprzywilejowanym; 

3. orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem 

uprzywilejowanym; 

4. zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdem uprzywilejowanym;     

5. kserokopia posiadanego prawa jazdy; 



6. dokument tożsamości do wglądu; 

7. dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia. 

 

 
 

FORMA I TERMIN ZAŁATWIENIA 

Sprawa załatwiana jest w terminie do 2 dni roboczych od daty otrzymania dokumentów przez Wydział 

Komunikacji i  Transportu  Starostwa Powiatowego w Brzezinach. 

 

 

OPŁATY 

1. Opłata za wydanie zezwolenia 50 zł. 

2. Skarbowa 17,00 zł w przypadku działania przez pełnomocnika.  

3. Wpłat z tytułu wydania lub wymiany prawa jazdy można dokonywać na rachunek bankowy Starostwa 

Powiatowego w Brzezinach natomiast wpłaty z tytułu opłaty skarbowej – na rachunek bankowy Urzędu 

Miasta Brzeziny. 

Sposób wniesienia opłaty: 

1. kartą płatniczą na stanowisku obsługi 

2. oddział banku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16; 

3. na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Brzezinach, 

nr konta: 07 8781 0006 0042 5281 2000 0010; 

4.  opłata skarbowa za pełnomocnictwo na rachunek Urzędu Miasta Brzeziny:  

nr konta: 45 8781 0006 0040 0031 2000 0010. 

 

 
PODSTAWA PRAWNA 

 

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 j.t. z późn. zm.),  

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. 

poz.1257 j.t.),  

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044), 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r.     w sprawie 

wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U.  z 2016 r. 

poz. 231),  

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów 

dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U.  z 2016 r. poz.702), 

6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. 

w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania 

pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83), 

7. 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 (Dz.U. z 2017 r. poz. 140 j.t. ) 

8. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej 

stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1377 j.t.).  



 

 

TRYB ODWOŁAWCZY 

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za 

pośrednictwem Starosty Brzezińskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 


