Dane Wnioskodawcy
UWAGA ! nazwa, adres, zgodne z danymi zawartymi w przedkładanej licencji
Wniosek otrzymuje do rozpatrzenia:

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

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

Potwierdzenie
przyjęcia

................................................
................. .............................
(telefon)

(telefon komórkowy)

Wójt Gminy Skrzyszów
Wniosek o wydanie zezwolenia
na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób – przewozy regularne specjalne
na linię zwykłą, pospieszną, przyspieszoną, ekspresową*
relacji:

........................................................................................................................................................
(Należy podać miejscowości skrajne)

* niepotrzebne skreślić

Wnioskowany czas ważności zezwolenia (zakreślić właściwe):
do 1 roku

do 2 lat

do 3 lat

do 4 lat

do 5 lat

Do wniosku załączam następujące dokumenty (podać liczbę dokumentów):
[zgodnie z art. 21 ust.2 i art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.), art. 15 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy z dnia
16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5 poz. 13, ze zm.), rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10
kwietnia 2012r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2012r. poz. 451)]
Liczba sztuk

proponowany rozkład jazdy uwzględniający m.in. przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii
komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami, prędkość techniczną między przystankami w poszczególnych
kursach na całej linii (nie jest wymagana gdy odległość między przystankami jest mniejsza niż 3 km), nazwę linii zawierającą
miejscowości, w których położone są przystanki początkowy i końcowy oraz co najmniej jeden przystanek pośredni – o ile istnieje, rodzaj
prowadzonych usług komunikacyjnych, liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem
jazdy, oraz imię i nazwisko osoby zarządzającej transportem,
schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych
dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi,
informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu (np. lista osób zawierająca imiona i nazwiska),
kserokopię licencji.

Liczba pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy.
______ _ ______

Wnioskowana liczba wypisów z zezwolenia (nie mniejsza niż liczba pojazdów niezbędnych do
wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy).

______ _ ______

Oświadczenie

Świadomy odpowiedzialności prawnej oświadczam, że dysponuję pojazdami niezbędnymi do świadczenia usług
będących przedmiotem wniosku, które znajdują się w mojej bezpośredniej dyspozycji.
Oświadczam, że przystanki ujęte w rozkładzie jazdy, na które nie zostały przedłożone odpowiednie potwierdzenia
uzgodnienia zasad korzystania, ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi, zlokalizowane są poza granicami
administracyjnymi miast oraz nie są obiektami dworcowymi.

data
(miejscowość)

r.
imię i nazwisko wnioskodawcy
(pieczęć firmy)

(podpis wnioskodawcy)

WYPEŁNIA ORGAN UDZIELAJĄCY ZEZWOLENIA

Wydano zezwolenie: Nr zez. ..........; numer blankietu: ...........
wypisy

szt. ........., numer blankietu: ......................................................................

Przyjęto dowód wpłaty w wysokości :

zł (słownie: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ zł)

Zezwolenie i wypisy odebrał :

__________
(czytelny podpis wydającego)

imię i nazwisko osoby upoważnionej

Uwagi:

data

podpis osoby upoważnionej

załączono upoważnienie
wraz z ew. opłatą skarbową

