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KARTA  USŁUGI 
REALIZOWANE W RAMACH PROCESU POSTĘPOWANIA 

ADMINISTRACYJNEGO. 
KTD – 37 Wydanie zezwolenia na kierowani pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym 
wartości pieniężne.  

KOMÓRKA  ODPOWIEDZIALNA 

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - biuro, SK4 godziny pracy 7:30 – 15:30,  
telefon kontaktowy (56) 682 16 88, fax. (56) 683 54 14 

PODSTAWA PRAWNA 

• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 627, z    
  późn. zm.), 
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z   
  2016 r. poz. 23, z późn. zm.), 
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, z   
  późn. zm.), 
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 11  
  stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 83) w sprawie wysokości opłat za wydanie    
  dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, 
• 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 140), 
• Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r.    
  poz. 1327). 

WYMAGANE  DOKUMENTY 

1. Wniosek o wydanie/przedłużenie ważności zezwolenia na kierowani pojazdem 
uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne – formularz dostępny w 
Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg SP w Golubiu-Dobrzyniu lub w załączniku;  

 
2. Załączniki:  

 Kopia ważnego orzeczenie lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
kierowania pojazdem uprzywilejowanym/pojazdem przewożącym wartości pieniężne; 

 Kopia ważnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań 
psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym/ pojazdem 
przewożącym wartości pieniężne; 

 Kserokopia posiadanego prawa jazdy; 
 Kserokopia posiadanego zezwolenia- o ile dotyczy przedłużenia; 
 Pełnomocnictwo – w  przypadku gdy strona nie może osobiście stawić się w urzędzie; 



 Kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia; 
 Zaświadczenie o ukończeniu kursu podstawowego albo kursu uzupełniającego dla 

kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub pojazdów przewożących wartości 
pieniężne.  
 
 

UWAGA!  
 
- Przedstawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu podstawowego albo kursu uzupełniającego 
dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub przewożących wartości pieniężne – nie 
wymaga się od funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Biura 
Ochrony Rządu, Służby Więziennej i Inspekcji Transportu Drogowego oraz  
od kierujących pojazdami ochotniczej straży pożarnej.  
 
- W stosunku do kierujących pojazdami ochotniczych straży pożarnych, o których mowa w 
art. 106 ust. 3 ustawy o kierujących pojazdami, dodatkowym warunkiem wydania zezwolenia 
na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym jest przedstawienie zaświadczenia wydanego 
przez podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej, potwierdzającego, że osoba ma być kierującym pojazdem ochotniczej 
straży pożarnej 

 
3. Do wglądu: 

 Dowód osobisty lub paszport; 
 Oryginały składanych dokumentów. 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA  SPRAWY 

Wniosek składa się osobiście lub przez pełnomocnika w Wydziale Komunikacji,  
Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.  
 
Po pozytywnej weryfikacji wymaganych dokumentów – zezwolenie wydawane jest w terminie 
nie dłuższym niż 2 dni robocze. 

OPŁATY 

Wydanie zezwolenia – 50 zł  
Opłatę należy uiścić w punkcie kasowym Starostwa – Oddział Banku Spółdzielczego – czynny 
od poniedziałku do piątku od: 8.00 do 14.30 na konto bankowe:  
    
50 zł 57 9551 0002 0105 2126 2000 0001 
 
 
Pełnomocnictwo* – 17 zł  
Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia czynnej w godzinach:  
Poniedziałek, środa, czwartek    7:30 – 14:00  
Wtorek                                        7:30 – 15:00   
Piątek                                          7:30 – 13:00 
 
*Pełnomocnictwo nie podlega opłacie jeżeli udzielone jest małżonkowi, rodzeństwu, 
wstępnemu lub zstępnemu. 
 



MIEJSCE  ZŁOŻENIA  DOKUMENTÓW 

Wniosek składa się osobiście lub przez pełnomocnika w Wydziale Komunikacji, Transportu i 
Dróg w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu - biuro uprawnień, nr SK 4. 

TERMIN  ZAŁATWIENIA  SPRAWY 

Od momentu pozytywnej weryfikacji wymaganych dokumentów - w ciągu 2 dni roboczych.  

TRYB  ODWOŁAWCZY 

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu,  
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, za pośrednictwem Starosty Golubsko-
Dobrzyńskiego. 

FORMULARZ  DO POBRANIA 

Wniosek o wydanie zezwolenia na kierowani pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem 
przewożącym wartości pieniężne – KTD 37 
Wzór pełnomocnictwa – KTD 37 

REJESTR ZMIAN 

Zmianie uległy:  
1. Numer konta: z 25 1020 5024 0000 1602 0010 1220 na 57 9551 0002 0105 2126 2000 

0001 z 47 1020 5025 0000 1002 0037 7762 na 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011  
2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155 z 

późn. zm.) zmienia się na ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 627, późn. zm.). 

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 
2013 r., poz. 267) zmienia się na ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 23, z późn. zm.).  

4. Dodano – Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 1327). 

5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 
kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości 
pieniężne z dnia 15 maja 2013 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1706) zmienia się na 
Rozporządzenie z dnia 15 maja 2013 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 140). 

6. Godziny urzędowania kasy Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia z 8:00 – 14:00 na 
poniedziałek, środa, czwartek – 7:30 – 14:00; wtorek – 7:30 – 15:00; piątek – 7:30 – 13:00 

 


