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WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA 

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

(miejscowość, data) 

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

(oznaczenie przedsiębiorcy – nazwa ) 

 

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

(siedziba przedsiębiorcy – adres ) 

 

......................................................      Starosta Krapkowicki 

 

 

Proszę o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych/regularnych 

specjalnych na linii ………........................................................................................................... 

przez ............................................................................................................................................ 

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

na okres: (zakreślić właściwy kwadrat) 

1 roku   2 lat   3 lat   4 lat   5 lat 

 

Liczba pojazdów przewidziana do obsługi linii .............. 

 

Wnioskowana liczba wypisów wynikająca z liczby pojazdów niezbędnych do wykonywania 

codziennych przewozów zgodnie z rozkładem jazdy na w/w linii komunikacyjnej: ………szt. 

 

Do wniosku dołączam: 

1. Kserokopię posiadanej licencji na wykonywanie transportu drogowego osób. 

2. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia,  

- przy przewozach regularnych. 

3. Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów, długość linii 

komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę 

pojazdów niezbędnych do wykonania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy. 

4. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami, 

5. Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków dokonanego 

z ich właścicielami lub zarządzającymi. 

6. Zobowiązanie do zamieszczenia informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych 

na przystankach. 

7. Cennik. 

8. Wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza 

wykonywać przewozy,  

- przy przewozach regularnych specjalnych. 

9. Informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu. 

10. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami. 

11. Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach 

administracyjnych miast obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub 

zarządzającymi. 

12. Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków 

transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między 

przystankami oraz liczbę pojazdów kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonania 

codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy. 

 

 

................................................................. 
(czytelny podpis wnioskodawcy ) 

 



 

 

1) Wydano zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych / regularnych specjalnych 

nr druku ……………………………………. oraz wypisy z zezwolenia  szt. ……………………., 

nr druku ……………………………………….. 

 

 

………………………………………..   
(podpis osoby wydającej) 

 

 

2) Potwierdzam odbiór zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych / regularnych specjalnych 

Nr druku ……………………………………… oraz wypisu (wypisów) z zezwolenia na pojazdy 

samochodowe szt. …………………………… . 

 

 

.................................................... 
       (data i czytelny podpis wnioskodawcy, lub osoby upoważnionej) 

 


