Data wpływu
(datownik)

Burmistrz Nowego
Plac Św. Rocha 5
86-170 Nowe

Wniosek
I.
o wydanie zezwolenia
o zmianę zezwolenia Nr ……………….
o przedłużenie ważności okresu zezwolenia
o wydanie dodatkowego wypisu z zezwolenia

na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym

II.
1. Wnioskodawca (pełna nazwa przewoźnika) …….……....………...........................................
…………………………………………………………………………………………………..
2.
Kod:

Miejscowość:

Ulica:
Województwo:
Telefon:
Numer identyfikacji statystycznej (REGON):

Numer :
Fax:

Numer identyfikacji podatkowej (NIP):
Licencja numer
Rejestr przedsiębiorców:

wydana przez:
KRS
CEIDG

III. Określenie zakresu zmiany zezwolenia:
1. Zmiana oznaczenia przedsiębiorcy (przewoźnika)
2. Zmiana siedziby i adresu przedsiębiorcy (przewoźnika)
3. Zmiana: a) przebiegu linii regularnej
b) rozkładu jazdy,
c) zwiększenia pojemności pojazdów,
d) częstotliwości kursowania pojazdów,
e) zmian godzin odjazdów z poszczególnych przystanków

IV. Określenie zakresu zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym
transporcie drogowym ( zgodnie z art. 22 ust. 4)(*):
1. Przebieg trasy z podaniem miejsca początkowego i docelowego przewozów………………………
……………………………………………………………………………………………………….. ,
2. Długość linii komunikacyjnej …………. km, planowany roczny przebieg ………………….. km,
3. Czas ważności zezwolenia (od 1 roku do 5 lat) – wpisać cyfrę

……….

4. Liczba wpisów

……….

V. Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym
transporcie drogowym dołącza się ( zgodnie z art. 22 ust. 1) (*):
1. Kopię licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
2. Proponowany rozkład jazdy, uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków
transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między
przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych
przewozów, zgodnie z rozkładem każdy,
3. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
4. Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków
dokonanego z właścicielami lub zarządzającymi.
5. Zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach
przystankowych na przystankach,
6. Cennik za korzystanie z usług przewozowych (nie tabelę opłat),
7. Wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca
zamierza wykonywać przewozy.

…………………..

…………………..

miejscowość i data

wnioskodawca

*

………………….
podpis wnioskodawcy

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t. j. z 2004r., Dz. U. Nr 204, poz. 2088 z późn. zm.

