Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Czajewicza 2/4
05-500 Piaseczno
Nr ewidencyjny

…………………………………

Data złożenia wniosku ………………………………..

WNIOSEK
o udzielenie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie
krajowego drogowego przewozu osób

□ przewozy regularne

□ zmiana zezwolenia

□ przewozy regularne specjalne
1.Oznaczenie przedsiębiorcy

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

2.Ustanowieni pełnomocnicy

……………………………………………………………………………………………………………

3. Miejsce zamieszkania, siedziby:
a) kod, miejscowość
………….-………………….

………………………………………………………………………

b) ulica, numer

……………………………………………………………………………………………………………

c) telefon

……………………………………….e-mail…………………………………………………………

NIP

……………………………………………………..REGON…………………………………………

4. Określenie rodzajów pojazdów jakimi dysponuje przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie :

Ilość autobusów

□

przewozy regularne

5. Nr licencji na wykonywanie transportu drogowego

□

przewozy regularne specjalne

…………………………………………………………

6. Określenie zakresu zezwolenia lub zmian zezwolenia: nazwa linii regularnej/regularnej specjalnej

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7. Wnioskowany czas ważności nowego zezwolenia lub zmienionego
zezwolenie Nr…………….. ważne do…………………..

□ na 1 rok,

□ na 2 lata,

□ na 3 lata,

□ na 4 lata, □ na 5 lat

8. Liczba wnioskowanych wypisów z zezwolenia ; sztuk ………………………………….
9. Opłaty:
za zezwolenie - ………………………………………….
za wypisy

…………………………………………..

RAZEM

…………………………………………….

………………………………………………………….
Podpis
10. Do wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym
Transporcie drogowym dołączono:
(SZT)

·

kopię licencji

·

proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny
odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej
podaną w kilometrach, i odległości miedzy przystankami, kursy
oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych
przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy

·

………………………..

………………………..

schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną
i przystankami

…………………………

potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych
i przystanków, dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi

…………………………

zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów
na tabliczkach przystankowych na przystankach

…………………………

·

cennik

………………………….

·

wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi
wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy

………………………….

·
·

ZAŁĄCZNIKI DO: REGULARNE SPECJALNE

11. Do wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w
krajowym transporcie drogowym dołączono:
(SZT)
1.

kopię licencji

·

informację określającą grupę osób , która
uprawniona do korzystania z przewozu

·

·

·

………………………..
będzie
…………………………

proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny
odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej
podaną w kilometrach, i odległości miedzy przystankami, kursy
oraz liczbę pojazdów (wykaz) niezbędnych do wykonywania codziennych
przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy

…………………………

schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną
i przystankami

…………………………

potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych
i przystanków, dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi

…………………………..

□ odbiór osobisty
…………………………………..
miejscowość

……………………………….
data

□ przesłać pocztą
………………………………………………………………………..
podpis przedsiębiorcy

12. Przygotowano zezwolenie na ; (wypełnia organ udzielający zezwolenia)
a) przewozy regularne
nr zezwolenia ……………………………………, ilość wypisów …………………………………….
b) przewozy regularne specjalne
nr zezwolenia …………………………………., , ilość wypisów …………………………………….

………………………………………………….
Data

………………………………………………………
podpis osoby przygotowującej zezwolenia

