Wójt Gminy Suchy Dąb
Gdańska 17
83-022 Suchy Dąb
Suchy Dąb, dnia ..........................

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w
krajowym transporcie drogowym

__ - podstawowy

__ - zmiana danych

1. Oznaczenie przedsiębiorcy ...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
2. Miejsce zamieszkania, siedziby:
a) kod , miejscowość

- ........ - ............. ..........................................................................

b) ulica, numer

- ......................................................................................................

d) telefon

- ..................................... fax: .......................................................

3. NIP

- .......................................................................................................

4. Numer w rejestrze przedsiębiorców/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej/ albo w ewidencji działalności gospodarczej :
....................................................
5.

Czas, na jaki licencja ma być udzielona: ..........................................(na czas nie dłuższy niż 5 lat)

6. Żądana liczba wypisów z zezwolenia

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

7. W załączeniu przedkładam następujące dokumenty:





kserokopie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
informację określającą grupę osób która będzie uprawniona do korzystania z przewozu
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,
wykonany na jednym lub wielu formatach A-3 lub A-4, w skali umożliwiającej jednoznaczne
zlokalizowanie miejsc do wsiadania i wysiadania podróżnych
dokument potwierdzający uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i
przystanków innych niż zlokalizowanych przy drogach publicznych, ustalone z ich właścicielami
lub zarządzającymi
potwierdzenie dokonania wpłaty .





Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy Suchy Dąb, ul. Gdańska 17 pokój nr 4 lub
na konto Urzędu Gminy Suchy Dąb: 11 8337 0001 0000 1690 2000 0002

Suchy Dąb, dnia ..............................

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

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

imię i nazwisko wnioskodawcy ( pieczęć firmy )

podpis

Opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym pojazdem
samochodowym zgodnie z § 11 ust.1 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia
2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za
egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916) na obszarze gminy pobiera się
następujące opłaty:

a) dla przewozu regularnego specjalnego opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50% odpowiedniej
opłaty wynikającej z poniższej tabeli

pojazd samochodowy

Okres ważności zezwolenia

Opłata

do 1 roku

100,00 zł

do 2 lat

150,00 zł

do 3 lat

200,00 zł

do 4 lat

250,00 zł

do 5 lat

300,00 zł

WYPIS - 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku
Wydano zezwolenie : (wypełnia organ udzielający zezwolenia)
ZEZWOLENIE nr ...............................
udzielono dnia: ......................................
ważne do:.................................................
Seria............. Nr ................
Wypisy:
Zezwolenie odebrał:

.............................................................
imię i nazwisko osoby upoważnionej

....................................................
data

........................................................................
podpis osoby upoważnionej

