KmiT-W-44/1

Wniosek o wydanie1 / zmianę1 zezwolenia na wykonywanie
regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

........................................................
(miejscowość, data)

.............................................................
.............................................................
(oznaczenie przedsiębiorcy)

.............................................................
.............................................................
(adres przedsiębiorcy )

STAROSTA LIDZBARSKI
ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

NIP ......................................................
Nr telefonu .........................................
Proszę o wydanie1 / zmianę1 zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych
przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na linię komunikacyjną:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(linię komunikacyjną oznacza się poprzez określenie miejscowości, w której położony jest przystanek komunikacyjny
początkowy i końcowy oraz co najmniej jeden przystanek komunikacyjny pośredni – o ile istnieje)

Numer posiadanego zezwolenia2: …………………………………........
1. Wnioskowany okres ważności zezwolenia:
do 1 roku

tj. do ……………………………

do 2 lat

tj. do ……………………………

do 3 lat

tj. do ……………………………

do 4 lat

tj. do ……………………………

do 5 lat

tj. do ……………………………

2. Wnioskowana liczba wypisów: ………………………….
3. Planowane roczny przebieg3: ……………………………... km

1

niepotrzebne skreślić,
należy wypełnić tylko w przypadku zmiany zezwolenia,
3
liczba dni kursowania w roku* długość linii (km) * liczba kursów.
2

4

4. Do wniosku załączam :
Lp.

Ilość
(szt.)

Nazwa dokumentu

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 5;

3.

schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami

4.

potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach
administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub
zarządzającymi.

5.

Kserokopię licencji lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

5. Opis planowanych zmian w zezwoleniu6:

............................................................................
(czytelny podpis przedsiębiorcy)

4

wszystkie załączniki powinny być podpisane przez Wnioskodawcę, kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem,
treść rozkładu jazdy musi także zawierać elementy wymienione w § 3 ust 1 pkt 1, 2, 4, 6-8 i 11 i § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz.U.2012.451),
6
należy wypełnić tylko w przypadku zmiany zezwolenia.
5

