Dane Wnioskodawcy:

Wniosek do procedury KT 34

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

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

(telefon)

(telefon komórkowy)

Starosta Powiatu Wielickiego
Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób –
przewozy regularne
..................................................................................................................................................................
(Należy podać miejscowości skrajne linii komunikacyjnej)

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):
Liczba sztuk

kopię zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji,

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 jazdy
schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego 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.

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

Liczba pojazdów zgłoszonych w ramach wykazu pojazdów załączonego do wniosku
______ _ ______

Wnioskowana liczba wypisów z zezwolenia (nie większa niż liczba pojazdów zgłoszonych
w ramach wykazu pojazdów jednak nie mniejsza niż liczba pojazdów niezbędnych do wykonywania
codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy)

______ _ ______

WYKAZ POJAZDÓW PRZEWIDZIANYCH DO OBSŁUGI LINII
Lp.

Marka pojazdu

Rodzaj/pojazdu

Nr rej.

Ilość miejsc
Siedzących

Stojących

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

r.

data

imię i nazwisko wnioskodawcy
(pieczęć firmy)

(miejscowość)

(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

data

Uwagi:

podpis osoby upoważnionej

załączono upoważnienie
wraz z ew. opłatą skarbową

Strona 2

