
1.Nazwa usługi: 
   Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne. 

2. Podstawa prawna: 

Art. 106 - 110 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1212 z późn. zm.) 

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 2018 r., poz. 1392) 

3.Wymagane dokumenty: 

wniosek, 

załączniki: 
Dla osoby posiadającej zezwolenie wydane w trybie art. 109 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami 
(t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1212 z późn. zm.): 
a) posiadane zezwolenie, 
b) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem 
przewożącym wartości pieniężne (wydane na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 6 ustawy o kierujących pojazdami), 
c) orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub 
pojazdem przewożącym wartości pieniężne (wydane na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 6 ustawy o kierujących pojazdami ), 
d) dowód uiszczenia opłaty, 
e) posiadane prawo jazdy, 
f) ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu). 
Dla osoby ubiegającej się o wydanie zezwolenia po raz pierwszy: 
a) zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdem przewożącym 
wartości pieniężne – nie dotyczy członków Ochotniczej Straży Pożarnej (wymagany oryginał zaświadczenia o członkostwie w OSP, 
podpisany przez kierownika odpowiedniej jednostki OSP), 
b) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem 
przewożącym wartości pieniężne (wydane na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 6 ustawy o kierujących pojazdami), 
c) orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym 
lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne (wydane na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 6 ustawy o kierujących pojazdami), 
d) dowód uiszczenia opłaty, 
e) posiadane prawo jazdy, 
f) ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu). 

4. Opłaty  
w wysokości 50 zł., za wydanie zezwolenia 

opłata płatna w placówce Banku Millenium w Nowym Dworze Gdańskim lub na miejscu w urzędzie kartą płatniczą 

Nr rachunku 80 1160 2202 0000 0004 8664 2350 
 

5.Termin załatwienia sprawy: 
    Bez zbędnej zwłoki, w terminie nieprzekraczającym 3 dni robocze. 

6. Odpowiedzialność za załatwienie sprawy 

Nazwa: Wydział Komunikacji 

Nr pokoju: 12 

Nr telefonu: 55 247 36 68 w. 138 

Adres e-mail : prawojazdy@nowydworgdanski.pl 

Godziny pracy: poniedziałki, wtorki, czwartki: 7:30-15:30, środy: 7:30-16:30, piątki: 7:30-14:30 

7. Tryb odwoławczy: 
Od decyzji administracyjnej zgodnie z art. 127 § 2 i art. 129 kpa przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Starosty Nowodworskiego w terminie  14 dni od dnia 
doręczenia decyzji. 

8. Uwagi: 
Warunkiem wydania zezwolenia jest przedłożenie do wglądu w dniu składania wniosku oryginałów składanych dokumentów 
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