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KARTA USŁUG 

1. Nazwa usługi 
Wydanie, przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem 
uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne. 

2. Cel usługi 
Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub 
przewożącym wartości pieniężne. 

3. Kogo dotyczy Osoby fizyczne 

4. Miejsce 
składania 
dokumentów 

Składanie dokumentów w formie papierowej 

Starostwo Powiatowe w Mielcu, ul. Sękowskiego 2b, Wydział Komunikacji 

Składanie dokumentów w formie elektronicznej - E-USŁUGI 

https://esp.pwpw.pl 

https7/www.gov_pl/web/gov/uslugi-d_la-obywatela/#kierowcy-i-pojazdy 

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog- 

spraw/sprawyogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-

podmiotu-publicznegonowe 

"Pismo ogólne do urzędu " ( Adresat Starostwo Powiatowe w Mielcu lub 

adres skrytki EPUAP /4rb2gaa99s/SkrytkaESP ) 

Rejestracja telefoniczna 

+48 17 7800429 

Rejestracja internetowa na stronie https://kolejka.powiat-mielecki.pl 

Telefony w celach uzyskania informacji 

+48 17 7800430 

Godziny obsługi interesantów : 

poniedziałek w godz. 7:30 - 16:00 

wtorek - czwartek w godz. 7:30 - 15:00 

piątek w godz. 7:30 - 14:00 

5. Miejsce 
załatwienia 
sprawy 

Starostwo Powiatowe w Mielcu, ul. Sękowskiego 2b, Wydział Komunikacji, 
parter, sala obsługi. 

https://powiat-mielecki.pl
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https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela/%23kierowcy-i-pojazdy
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe
https://kolejka.powiat-mielecki.pl


6. Sposób 
załatwienia 
sprawy 

W drodze decyzji administracyjnej. 

7. Wymagane 
dokumenty 

Wypełniony wniosek oraz 
1.Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania 
pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne; 
2.Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań psychologicznych do 
kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym 
wartości pieniężne; 
3.Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem 
uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne    
4. Kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu podstawowego albo kursu 
uzupełniającego dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub pojazdów 
przewożących wartości pieniężne (dotyczy to osób której uzyskują 
zezwolenie po raz pierwszy).  
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej są zwolnieni przez ustawę z 
ukończenia powyższego kursu jednak są zobowiązani do przedłożenia 
zaświadczenia potwierdzającego ich przynależność do danej jednostki OSP.   

8. Opłaty 

- opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie 
pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem 
przewożącym wartości pieniężne  wynosi - 50 zł.  
 
Opłatę za wydanie zezwolenia należy uiścić we wpłatomacie Starostwa 
Powiatowego w Mielcu ul. Sękowskiego 2b  
lub na konto  
 
Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.  
 
numer rachunku  94 1020 4391 0000 6502 0170 9484 
 

Adresat przelewu 
 

Powiat Mielecki ,39-300 Mielec ul. Wyspiańskiego 6 

9. Czas / termin 
załatwienia 
sprawy 

Wymiana, wydanie zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane następuje w 
drodze decyzji administracyjnej w terminie 7 dni od daty złożenia 
wymaganych dokumentów.   

10. Tryb 
odwoławczy 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu w terminie 14 dni 
od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. 
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się 
prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który 
wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się 
prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, 
decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie 
można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

11. Podstawa 
prawna 

1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020.256, z późn.zm.). 
2.Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity 
Dz. U. 2020.1268 z późn.zm). 
3.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 ( tekst 
jednolity Dz. U. 2018.1392 z późn.zm.) 

 
 

https://powiat-mielecki.pl/fcp/YGBUKOQtTKlQhbx08SlkFTxYCEi8pMgQGS39UAF9bWCECWR1pXhs_W3dN/_users/code_qEVwILgdQKFs6RxUYGAxGClUGXiUlCAEHCi4IHxYb/km/d_prawa_jazdy_-_wydawanie/d5_wniosek_o_wydanie_przedluzenie_waznosci_rozszerzenie_zezwolenia_na_kierowanie_pojazdem_uprzywilejowanym_lub_pojazdem_przewozacym_wartosci_pieniezne_rozpoznano.pdf

