Formularz OB – 21.1
Teresin, dnia ………………

Wniosek
o udzielenie lub zmianę zezwolenia na
wykonywanie krajowego przewozu osób*
podstawowy

zmiana zezwolenia

przewozy regularne

1.
2.
3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

przewozy regularne specjalne

Oznaczenie przedsiębiorcy - …………………………………………………………….
Ustanowieni pełnomocnicy - ……………………………………………………………....
Miejsce zamieszkania, siedziby:
kod, miejscowość - …………………………………………………………………………
ulica, numer - ……………………………………………………………………………….
województwo - ……………………………………………………………………………..
telefon/fax - ………………………………………………………………………………...
NIP - ………………………………………………………………………………………..
REGON - …………………………………………………………………………………..

4. Określenie rodzajów pojazdów jakimi dysponuje przedsiębiorca ubiegający się o
zezwolenie
przewozy regularne

przewozy regularne specjalne

ilość pojazdów do 9 miejsc
ilość autobusów
5. Licencja na wykonywanie transportu drogowego
nr licencji: ……………………………………….
6. Określenie zakresu zezwolenia lub zmian zezwolenia dla:
-

-

przewozy regularne - nazwa linii regularnej, zmiany w zezwoleniu
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
przewozy regularne specjalne - nazwa linii regularnej specjalnej, zmiany w zezwoleniu
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

7. Wnioskowany czas ważności zezwolenia:
zezwolenie nr ………………………

ważne do …………………………

8. Liczba wnioskowanych wypisów z zezwoleń
dla linii 1. – sztuk ……………….
dla linii 2. – sztuk ……………….
dla linii 3. – sztuk ……………….
dla linii 4. – sztuk ……………….

dla linii 5. – sztuk ………………...
dla linii 6. – sztuk ………………...
dla linii 7. – sztuk ………………...
dla linii 8. – sztuk ………………...

9. Do wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych
w krajowym transporcie drogowym należy dołączyć:
a) kopię licencji,
b) 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,
c) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
d) potwierdzenie uzgodnienie zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków,
dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi,
e) zobowiązanie do zamieszczenia informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach
przystankowych na przystankach,
f) cennik,
g) wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca
zamierza wykonywać przewozy.
10. Do wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych
specjalnych w krajowym transporcie drogowym należy dołączyć:
a) kopię licencji,
b) informacje określające grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozów,
c) 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,
d) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
e) potwierdzenie uzgodnienie zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków,
innych niż zlokalizowanych przy drogach publicznych, ustalone z ich właścicielami lub
zarządzającymi.
* właściwe zakreślić
……………………………………….
(imię i nazwisko wnioskodawcy
oraz pieczęć firmy)

…………….
(podpis)

