
Sucha Beskidzka, dnia ................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................
                            wnioskodawca

STAROSTA SUSKI
                                                                            ul Kościelna 5 b
                                                                            34-200 Sucha Beskidzka

WNIOSEK
o udzielenie zezwolenia na przewóz osób w krajowym transporcie

drogowym

REGULARNYM REGULARNYM SPECLAJNYM

1. Oznaczenie przedsiębiorcy:

Przedsiębiorca: …………………………………………………………………………….

Nazwa: …………………………………………………………………………………….

2. Siedziba przedsiębiorcy:

……………………………………………………………………………………………..

3. Adres przedsiębiorcy:

……………………………………………………………………………………………

4. Linia komunikacyjna:

..............................................................................................................................................

5. Miejscowości, przez które przebiega linia komunikacyjna

……………………………………………………………………………………………..

6. Czas, na jaki zezwolenie ma być udzielone (do 5 lat) ………………………………….

7. Liczba wypisów z zezwolenia ……………………………………………………………

.............................................
       czytelny podpis wnioskodawcy

_______________________________________________________________________________________________________________________

WK-6



Uwaga:  oznaczenie  przedsiębiorcy,  siedziba  przedsiębiorcy  i  adres  przedsiębiorcy  należy
wpisać  zgodnie  z  odpisem  z  rejestru  przedsiębiorców  albo  ewidencji  działalności
gospodarczej
Konsekwencje błędnego wypełnienia wniosku ponosi przedsiębiorca

Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów
regularnych w krajowym transporcie drogowym dołącza się:

1/ proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków

transportowych,  długość  linii  komunikacyjnej,  podana  w  kilometrach  i  odległości

między  przystankami,  kursy  oraz  liczbę  pojazdów  niezbędnych  do  wykonywania

codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,

2/  schemat  połączeń  komunikacyjnych  z  zaznaczona  linią  komunikacyjną  i

przystankami,

3/  potwierdzenie  uzgodnienia  zasad  korzystania  z  obiektów  dworcowych  i

przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,

4/ zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach

przystankowych na przystankach,

5/ cennik,

6/  wykaz  pojazdów,  z  określeniem  ich  liczby  oraz  liczby  miejsc,  którymi

wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.

7/ kserokopię licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów
regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym dołącza się:

1/  informację  określającą  grupę  osób,  która  będzie  uprawniona  do  korzystania  z

przewozu,

2/  proponowany  rozkład  jazdy  uwzględniający  przystanki,  godziny  odjazdów  i

przyjazdów  środków  transportowych,  długość  linii  komunikacyjnej,  podaną  w

kilometrach, i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do

wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,

3/  schemat  połączeń  komunikacyjnych  z  zaznaczoną  linia  komunikacyjną  i

przystankami,

4/  potwierdzenie  uzgodnienia  zasad  korzystania  z  obiektów  dworcowych  i

przystanków innych niż zlokalizowanych przy drogach publicznych,  ustalone z ich

właścicielami lub zarządzającymi

5/ kserokopię licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.



Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia
na przewóz osób w krajowym transporcie drogowym

........................................................................
pieczęć przedsiębiorcy

WYKAZ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ZGŁOSZONYCH DO ZEZWOLENIA

Lp. Marka pojazdu
Numer

rejestracyjny
Numer VIN

Ilość miejsc /
DMC

Prawo
dysponowania

pojazdem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Sucha Beskidzka, dnia……………………                   …………………………………………..

   Podpis przedsiębiorcy lub pełnomocnika



Załącznik nr 2 do wniosku o udzielenie zezwolenia
na przewóz osób w krajowym transporcie drogowym

Sucha Beskidzka, dnia ..................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

ZOBOWIĄZANIE

Zgodnie  z  art.  22  ust.  1  pkt  4  ustawy  z  6  września  2001  r.  o  transporcie

drogowym (Dz. U. z 2019 r.  poz. 2140 ) zobowiązuję się do zamieszczenia, zgodnie z

skoordynowanym rozkładem jazdy, informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach

przystankowych  usytuowanych  wzdłuż  linii

komunikacyjnej: .................................................................................................

co stwierdzam własnoręcznym podpisem.

                                                                      ..........................................................
                                                                                                                                czytelny podpis wnioskodawcy



Adnotacje urzędowe
___________________________________________________________________________

Wniesiono  opłatę  za  udzielenie  zezwolenia  na  przewóz  osób  w  krajowym  transporcie

drogowym w wysokości: …………………………… zł

..…………………………………….
Data, pieczęć i podpis pracownika

Wydano  zezwolenie  numer  ……………………….  na  przewóz  osób  w  regularnym/

regularnym  specjalnym  krajowym  transporcie  drogowym  …………………………………

oraz wypis/y ……………………………………………………………………………………

………………………………………
Data, pieczęć i podpis pracownika

Potwierdzam odbiór wyżej wymienionego zezwolenia i wypisów

……………………………………………
 Data i podpis przedsiębiorcy lub pełnomocnika
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