
 

Zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi 
 

 

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy 

 

Osoba ubiegająca się o wydanie, przedłużenie terminu ważności lub rozszerzenia 

zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym 

wartości pieniężne przedkłada: 

- wniosek o wydanie/przedłużenie terminu ważności lub rozszerzenia zezwolenia, 

- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem 

uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne, 

- orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania 

pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne, 

- zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi 

i pojazdami przewożącymi wartości pieniężne (nie dotyczy:  kierowców Ochotniczej 

Straży Pożarnej oraz kierowców przedłużających ważność zezwolenia)   

– kierowcy Ochotniczych Straży Pożarnych przedstawiają zaświadczenie wydane przez 

właściwego Burmistrza lub Wójta, potwierdzające pełnienie służby na stanowisku 

kierowcy pojazdu uprzywilejowanego, 

-  posiadane prawo jazdy (do wglądu) celem wykonania jego kopii, 

-  posiadane zezwolenie (do wglądu) celem wykonania jego kopii, jeżeli było wydane, 

- dokument tożsamości (do wglądu - dowód osobisty lub paszport), 

- dowód uiszczenia opłaty uiszczonej w kasie urzędu lub potwierdzenie przelewu 

bankowego. 
 

Warunkiem wydania zezwolenia jest przedłożenie do wglądu oryginałów składanych 

dokumentów.  

 

2. Opłaty 

 

za: wydanie / przedłużenie ważności / rozszerzenie zezwolenia na kierowanie pojazdem 

uprzywilejowanym – 50,- zł 
w/w opłatę można uiścić: 

- w kasie tutejszego Starostwa (Brzozów, ul. 3 Maja 51, I piętro, pokój nr 22) 

lub 

- przelewem na konto bankowe nr 

Starostwo Powiatowe w Brzozowie 

72 1240 2324 1111 0010 4331 0666 
tytułem: za / wydanie / przedłużenie ważności / rozszerzenie / 

 zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, 

imię, nazwisko, adres 

 

dowód wpłaty lub potwierdzenie należy przedłożyć wraz z wnioskiem w tutejszym 

Wydziale Komunikacji (na stanowisku 7 lub 8). 
  

Potwierdzenie przelewu (PDF) 
potwierdzające uiszczenie opłaty  

można przesłać pocztą elektroniczną  na adres: 

prawajazdy@powiatbrzozow.pl 

 



3. Miejsce złożenia dokumentów 

 

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg, Starostwa Powiatowego w Brzozowie, 

Brzozów, budynek przy ul. 3 Maja 51, I piętro sala nr 12, stanowiska nr 7, 8. 

 

 

 

 


