
ZARZJ\DZENIE nr;(Ob/15
Marszalka Wojew6dztwa Swietokrzyskiego

z dnia g. df .2015 roku

w sprawie ustalenia trybu rozpatrywania wnioskow dotyczacych wydania lub zmiany
zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozow osob
w krajowym transporcie drogowym.

Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzadzie wojewodztwa
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z pozn. zm.) oraz §7 Regulaminu Organizacyjnego Urzedu
Marszalkowskiego Wojewodztwa Swietokrzyskiego w Kielcach stanowiacego zalacznik do
uchwaly nr 841/11 Zarzadu Wojewodztwa Swietokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2011r. ,
zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1

Ustala sie "Tryb rozpatrywania wnioskow dotyczacych wydania lub zmiany zezwolenia na
wykonywanie regularnych lub regulamych specjalnych przewozow osob
w krajowym transporcie drogowyrn" stanowiacy zalacznik nr I i 2 do niniejszego
zarzadzenia.

§2

Zarzadzenie rna zastosowanie do postepowan administracyjnych wszczetych po wejsciu
w zycie niniejszego zarzadzenia,

§3

Wykonanie zarzadzenia powierza sie Dyrektorowi Wojewodzkiego Zarzadu Transportu
Urzedu Marszalkowskiego Wojewodztwa Swietokrzyskiego w Kielcach.

§4

Traci moe zarzadzenie nr 72/13 Marszalka Wojewodztwa Swietokrzyskiego z dnia 28
sierpnia 2013 roku w sprawie ustalenia trybu rozpatrywania wnioskow dotyczacych wydania
lub zmiany zezwolenia na wykonywanie regulamych lub regulamych specjalnych przewozow
osob w krajowyrn transporcie drogowyrn.

§5

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniern podpisania.
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Zalacznik nr 1 do
zarzadzenia nr;fp5i15 Marszalka
Wojew6dztwa Swietokrzyskiego
z dnia ~ .00.wrzesnia 20 15r.

"Tryb rozpatrywania wnioskow dotyczacych wydania lub zmiany
zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozow osob w krajowym
transporcie drogowym"

§ 1

Wnioski w sprawie wydania lub zmiany zezwolenia na wykonywanie regulamych
przewoz6w osob w krajowym transporcie drogowym przyjmuje Kancelaria Ogolna Urzedu
Marszalkowskiego Wojew6dztwa Swietokrzyskiego w Kielcach oraz sekretariat
Wojew6dzkiego Zarzadu Transportu - wzory wniosk6w stanowia zalaczniki nr 1-2
do niniejszego dokumentu.

§2
1) Wlasciwyrn do rozpatrzenia wniosku w sprawie wydania lub zmiany zezwolenia na

wykonywanie regulamych przewoz6w osob w krajowym transporcie drogowym jest
Wojew6dzki Zarzad Transportu Urzedu Marszalkowskiego Wojew6dztwa
Swietokrzyskiego w Kielcach.

2) Po wplynieciu wniosku, 0 ktoryrn mowa w §1, Oyrektor Wojew6dzkiego Zarzadu
Transportu dokonuje dekretacji na Kierownika Oddzialu Przewoz6w Orogowych, ten zas
przekazuje wniosek pracownikowi tego oddzialu.

§3

Pracownik rejestruje sprawe we wlasciwym rejestrze i weryfikuje wniosek pod wzgledern
kompletnosci dolaczonych do niego dokument6w wymaganych przepisami art. 21
ust. 2 i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 L 0 transporcie drogowym (tekst jednolity
Oz. U. z 2013 L, poz. 1414 z pozn zm.),

1) Zlozenie wniosku wraz z kompletem prawidlowo sporzadzonych dokurnentow
okreslonych ustawa 0 transporcie drogowym powoduje wszczecie postepowania
w sprawie wydania lub zmiany zezwolenia na wykonywanie regulamych przewoz6w
osob w krajowym transporcie drogowym.

2) W przypadku braku kt6regokolwiek z dokumentow okreslonych ustawa 0 transporcie
drogowym badz nieprawidlowego ich sporzadzenia, do wnioskodawcy wysylane jest
pisemne wezwanie do uzupelnienia brakow z okresleniern tenninu doreczenia
brakujacych dokument6w.

a) Nie uzupelnienie brakow w sposob wlasciwy we wskazanym terminie, powoduje
pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

§4

Po wszczeciu postepowania:
1) Projekt rozkladu jazdy jest umieszczany w zbiorczym zestawieniu rozkladow jazdy

uwzgledniajacyrn zezwolenia wydane przez Marszalka Wojew6dztwa
Swietokrzyskiego.



2) Oddzial prowadzacy postepowanie uwzglednia zgloszona opime Oddzialu Kontroli
Przewozow w zakresie wystepowania przeslanek okreslonych wart. 22 ust. 1 pkt 2
lit. d ustawy 0 transporcie drogowym lub innych przeszkod uniemozliwiajacych
wydanie badz zrniane zezwolenia zgodnie ze zlozonym wnioskiem.

3) W przypadku zmiany zezwolenia polegajacej na zwiekszaniu komunikacji lub wydania
nowego zezwolenia na liniach komunikacyjnych do 100 kilometrow, do analizy
sytuacji rynkowej uwzgledniane beda przez Oddzial prowadzacy postepowanie
wnioski z gmin wojewodztwa swietokrzyskiego w zakresie potrzeb przewozowych
danej spolecznosci lokalnej w ramach zezwolen bedacych w kompetencji Marszalka
Wojewodztwa Swietokrzyskiego.

4) Zgodnie z art. 22 a ust. 3 utd podjecie decyzji w sprawie wydania nowego lub zmiany
istniejacego zezwolenia na linii komunikacyjnej 0 dlugosci do 100 km poprzedzane
jest przeprowadzeniem analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu
osob, Wzor analizy stanowi zalacznik nr 5 do niniejszego dokumentu.

5) Niezaleznie od dlugosci linii komunikacyjnej bada sie czy przedsiebiorca jest w stanie
swiadczyc uslugi bedace przedmiotem wniosku, korzystajac z pojazdow bedacych
w jego bezposredniej dyspozycji oraz czy projektowana linia komunikacyjna nie
bedzie stanowic zagrozenia dla juz istniejacych linii regularnych.

§5

Po przeprowadzeniu czynnosci okreslonych w §4 organ przygotowuje informacje 0 wynikach
postepowania wraz z wnioskami z analizy sytuacji rynkowej dla strony. W tenninie 7 dni od
daty otrzymania pisma strona moze wypowiedziec sie co do zebranych materialow
i dowodow w sprawie. Przedstawiona przez organ analiza sytuacji rynkowej uwzglednia
m.in. bezpieczenstwo ruchu drogowego, rentownosc istniejacych linii komunikacyjnych,
potrzeby przewozowe pasazerow,

§6

1) Po zakonczeniu czynnosci przewidzianych w § 1 - 5, w przypadku uwzglednienia
wnioskow z analizy sytuacji rynkowej przez przewoznika, pracownik prowadzacy
postepowanie przygotowuje projekt wystapienia 0 uzgodnienie wydania badz zmiany
zezwolenia do organow wlasciwych ze wzgledu na przebieg linii komunikacyjnej,
a wskazanych wart. 18 ust. 1 pkt 1 lit. f) i g) utd. W przypadku braku akceptacji
przedstawionych przedsiebiorcy propozycji przystepuje sie do zbadania potokow
podroznych, 0 ktorych mowa w § 12.

2) Po zakonczeniu czynnosci okreslonych w §12 pracownik prowadzacy postepowanie
przygotowuje wystapienia 0 uzgodnienie wydania badz zmiany zezwolenia do organow
wlasciwych ze wzgledu na przebieg linii komunikacyjnej zgodnie z pkt 1 niniejszego
paragrafu.

§7

Po przeprowadzeniu uzgodnien pracownik prowadzacy postepowanie kieruje do strony pismo
informujace 0 zebranych materialach i dowodach w sprawie. Przedsiebiorca rna prawo
wypowiedzenia sie co do zebranych materialow w terminie 7 dni od otrzymania pisma.
W przypadku akceptacji przez strone wnioskow z dokonanej analizy i pozytywnego
uzgodnienia wydania badz zmiany zezwolenia przygotowywana jest decyzja, 0 ktorej mowa
w §9.
Nie uzgodnienie przez organ wlasciwy ze wzgledu na przebieg linii komunikacyjnej projektu
rozkladu jazdy lub brak akceptacji wnioskow z dokonanej analizy powoduje przygotowanie
decyzji odmownej w sprawie wydania lub zmiany zezwolenia, 0 czym mowa w §11.



§8

1) W przypadku zazalenia na postanowienie odrnawiajace uzgodnienia wydania lub zmiany
zezwolenia, 0 kt6rym mowa w §6 postepowanie gl6wne ulega zawieszeniu do czasu
ostatecznego rozstrzygniecia toczacych sie postepowan przed wlasciwyrni starostami
lub marszalkami wojew6dztw.

2) W uzasadnionych przypadkach na wniosek strony postepowanie moze bye zawieszone na
kazdyrn etapie postepowania,

3) W przypadku, gdy zawieszenie postepowania trwa dluzej niz 30 dni, po jego
wznowieniu, ponownie podejmowane sa czynnosci okreslone w § 4 pkt 5.

§9

Projekt decyzji przedstawiany jest radcy prawnemu, kt6ry stwierdza poprawnosc formalno

prawna przedlozonego aktu w formie parafy. Oecyzja podpisywana jest przez Marszalka

Wojew6dztwa Swietokrzyskiego lub przez osobe upowazniona do wydawania decyzji w jego

imieniu. Nastepnie do strony kierowane jest pismo informujace 0 przygotowaniu zezwolenia

lub zmiany zezwolenia. Po uplywie 30 dni od doreczenia pisma i nie odebraniu

przygotowanej decyzji strona otrzymuje wezwanie ostateczne do odbioru decyzji. Oecyzja

odbierana jest osobiscie przez wnioskodawce lub pelnomocnika po przedstawieniu dowodu

wplaty za wydanie badz zmiane zezwolenia w wysokosci naliczonej wedlug przepis6w

rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 06 sierpnia

2013 r. w sprawie wysokosci oplat za czynnosci administracyjne zwiazane z wykonywaniem

przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

(Oz.U. z 2013 1'., poz. 916 ). Nie odebranie decyzji w ciagu 14 dni od otrzymania wezwania

ostatecznego do odbioru zezwolenia lub zmiany zezwolenia powoduje umorzenie

postepowania w sprawie wydania lub zmiany zezwolenia.

§10

Oecyzje nie podlegajace oplacie lub oplacone wczesniej dorecza sie w spos6b przewidziany
w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 I'. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity
- Oz. U. z 20131'. poz.267 z pozn. zm.).

§11

Projekt decyzji odmownej w sprawie wydania lub zmiany zezwolenia przedstawiany jest
radcy prawnemu, kt6ry stwierdza poprawnosc formalno-prawna przedlozonego aktu
w formie parafy. Oecyzja podpisywanajest przez Marszalka Wojew6dztwa Swietokrzyskiego
lub osobe upowazniona do wydawania decyzji w jego imieniu, a nastepnie kierowana do
strony.

§12

W przypadku braku akceptacji wniosk6w przedstawionych przedsiebiorcy, 0 kt6rych mowa
w §5 zarzadza sie przeprowadzenie badania potok6w podroznych polegajacych na
bezposrednirn zbadaniu potrzeb przewozowych wystepujacych na danej linii komunikacyjnej.
Wyniki badan wraz z propozycja przedstawiane sa stronie w fonnie pisemnej. W terminie
7 dni od daty otrzymania pisma strona rnoze wypowiedziec sie co do zebranych materialow
i dowod6w w sprawie.



Nastepnie prowadzone jest postepowanie, 0 ktoryrn mowa w §6-11. 0 terrmrne
przeprowadzenia badania potokow podroznych informowana jest strona. Okres badan nie
moze bye dluzszy niz 30 dni.

§13

W przypadku rozpatrywania wnioskow dotyczacych wydania badz zmiany zezwolenia na
wykonywanie regularnych przewozow osob na liniach komunikacyjnych 0 dlugosci ponad
100 km, zapisy §1-11 stosuje sie odpowiednio oprocz procedur zwiazanych z analiza sytuacji
rynkowej w zakresie regularnego przewozu osob,

§14

W prowadzonym postepowaniu organ rna prawo zadac na kazdym etapie postepowania

dodatkowych wyjasnien i uzupelnien,

§15

Organ moze przedluzyc postepowanie w sprawie wydania lub zmiany zezwolenia, 0 czym

infonnuje strone w fonnie postanowienia podajac przyczyny zwloki oraz nowy termin

zalatwienia sprawy.

§16

W sprawach nieuregulowanych ruruejszyrn zarzadzeniern stosuje Sly przepisy Kodeksu

Postepowania Administracyjnego.

§17

Przepisy prawne

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 151istopada 1984 r. - Prawo przewozowe (tekstjednolity Oz. U. z 2015 r.,
poz.915),

• Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 transporcie drogowym (tekst jednolity Oz . U.
z 2013 r., poz. 1414 z pozn. zm.) ,

• Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. 0 swobodzie dzialalnosci gospodarczej (tekst jednolity
Oz. U. z2015 r., poz. 584),

• Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. 0 publicznym transporcie zbiorowym (Oz. U. z 2011 r.,
Nr 5, poz. 13 z pain. zm.) ,

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo 0 ruchu drogowym (tekst jednolity Oz. U.
z 2012 r., poz. 1137 z pozn. zm.),

• Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzadzie wojewodztwa (tekst jednolity Oz. U.
z 2013 r., poz. 596 z pain. zm.),

• Rozporzadzenie (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 pazdziernika 2007 r. dotyczace uslug publicznych w zakresie kolejowego
i drogowego transportu pasazerskiego oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG)
nr 1191169 i (EWG) nr 1107170 (Oz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007 r.),

• Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 107112009 z dnia
21 pazd ziernika 2009 r. ustanawiajace wspolne zasady dotyczace warunkow



wykonywania zawodu przewoznika drogowego i uchylajace dyrektywe 96/26/WE (Oz.
Urz. UE L 300 z 14.11.2009r. z pain. zrn.)

• Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia
21 pazdziernika 2009 r. w sprawie wspolnych zasad dostepu do miedzynarodowego
rynku uslug autokarowych i autobusowych i zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
561/2006 (Oz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009 r.),

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity Oz. U. z 2013 r. poz. 267 z pain. zm.),

• Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
10 kwietnia 2012r. w sprawie rozkladow jazdy (Dz. U. z 2012 r., poz.451),

• Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokosci oplat za czynnosci administracyjne zwiazane
z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu
kompetencji zawodowych (Oz. U. z 2013 r., poz. 916).
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zalaczniki nr 1

Dane Wnioskodawcy

UWAGA ! nazwa , adres , zgodne z danymi zawartymi w przedkladanej licencji

(telefon kontaktowy)

Marszalek Wojew6dztwa
SWiQtokrzyskiego

Wniosek 0 wydanie zezwolenia
na wykonywanie regularnychprzewoz6w os6b w krajowym transporcie drogowym na llnle

komunlkacyjna:

(Nalezv oodac mieiscowoscl skraine i co naimniei 1 orzvstanek oosrednl - 0 ile istnieie\

Wnioskowany czas waznoscl zezwolenia (zakreslic wlasciwe):

D do 1 roku lub do 31.l2.20l6

.················...... -------i

Wnioskowana Iiczba wypisow z zezwolenia: .

Do wniosku zalaczam nastepujace dokumenty (podac liczbe dokument6w):
[zgod nie z art. 2 1. ust.Z i art. 22 ust, 4 ustawy z dnia 6 wrze snia 200 Ir. 0 tran sporcie drogowym(teksl jednolity Oz. U. z 20 13r. poz.1414 ze zrnianami), art . 15 ust. I pkt, 6 i 7 ustawy z dnia
16 grudnia 20 10r. 0 publieznym transporcie zbiorowym (Oz . U. z 20 11r. Nr 5 poz . 13, ze zrn.j.rozporzadzeniem Minis tra Transpo rtu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 10 kwie tnia 20 12r. w sprawie rozk lad6 w jazdy (Oz . U. z 20 12r. poz . 451) J

Liczba sztuk:r·······-···-········································· - - -.- - -.--.-- --- - - -.--- - - -- --- - -.-- - -- -----..----------- - - - -..-..- -- - .
proponowany rozktad jazdy uwzqledniajacy m.in. przystanki, godziny odjazd6w i przyjazd6w srodkow transportowych , I
l:l/ugosc Iinii komunikacyjnej podana w kilometrach i odleg/osci rniedzy przystankami, predkosc techniczna rniedzy I.".i'

p rzystankami w poszczeqolnych kursach na ca/ej Iinii (nie jest wymagana gdy odleqlosc rniedzy przystankami jest mniejsza nlz
i3 km), nazwe Iinii zawierajaca mlejscowosci, w kt6rych polozone sa przystanki poczatkowy i koricowy oraz co najmniej jeden .
przystanek posrednl - 0 ile istnieje, rodzaj prowadzonych us/ug komunikacyjnych, liczbe pojazd6w niezbednych do '1

~konywania codziennych przewoz6w, zgodnie z rozk/adem jazdy, oraz imle i nazwisko osoby zarzadzajace] transportem, .I - ..----- -.----------- - - - - -._ -.- -- - --- -- -- ..__ ..1

1
_..

schernat potaczen komunikacyjnychz zaznaczona liniq komunikacyjnq i przystankami

~~:~~~:,~:d~;'~=;hl:~~I~__ _ ll
1······_·······..····_ ········_·_··..·_-_·..·_·········-..- - - - -.- ---.- --- -..-----.----.----- - -- - .

~kaz pojazd6w, z ckreslenlem ich Iiczby oraz liczby miejsc, kt6rymi wnioskodawca zamierza wykonywac przewozy ... II

Wpisac w przypadku skladania osobnego zalacznika

~w przypadku Iiczby pojazd6w mniejszej tub rowne] 20 szt. - wykaz pojazd6w do wypelnienia znajduje sit; na drugiej stronie I
Iwnioskuj
1······················_··········..····· ..-.--.--- -------..-- ---..-.•.- .

~~~r~~~~ i ~ l i ~ e. ~~! i l ~~ .~~~r-~~~~i~ -~~~~.~-I~-~.i.~~.~~-~~~:=~!:~~:~~_~. ~ r~.~:~~~i~.~ ~_r~:~~~=~ _ _ .__.. __ ..- .1
Zobowiqzanie do zamieszczania informacji 0 godzinach odjazdowych na labliczkach przyslankowych na przyslankach J
1...__ _ _._ _ _._.._ _ _._ _ __ ..__ _ _._ __ _ _ __ __ _ __._.._.__ __ ._ _._ ..__ _.................................................. . .



WYKAZ POJAZDOW ZGt.OSZONYCH Wt.ASCIWEMU ORGANOWl DO WYKONYWANIA
PRZEWOZOW

Marka pojazdu Nr rej. llosc miejsc
siedzacvch stojacych

1. 11

2. 12.

3. 13.

4. 14.

5. 15.

6. 16.

7. 17.

8. 18.

9. 19.

10. 20.

Liczba pojazd6w niezbednych do wykonywan ia codz iennych przewoz6w, zgodn ie z rozkladern jazdy: .

Oswladczenie

Swiadorny odpowiedzialnosci prawnej osw ladczam, ze dysponuje pojazdami niezbednyrni do swiadczen ia usluq
bedacych przedmiotem wn iosku , kt6re znajduja si~ w mojej bezposrednle] dyspozycji .

data r.
lmie i nazwisko wnioskodawcy

(pieczec finn y)
(pod pis wnios kodawcy lub

PELNOMOCNIKA)



..
zalacznik nr 2

Dane Wnioskodawcy

UWAGA ! nazwa, adres , zgodne z danymi zawartymi w przedkladanej Iicencji

(telefon kontaktowy)

Marszalek Wojew6dztwa
SWiQtokrzyskiego

Wniosek 0 zrnlane zezwolenia nr .

wydanego przez Marszalka Wojewodztwa swi~tokrzyskiego

na wykonywanie regularnych przewozow osob w krajowym transporcie drogowym na linii
komunikacyjnej:

(Nalezy podac miejscowosc i skrajne i co najmniej 1 przystanek posredni - 0 i1e istnieje)

Wnioskowana Iiczba wypis6w z zezwolenia:

Do wniosku zalaczarn nastepujace dokumenty (podac liczbe dokument6w):
[zgodnie zan . 2 1. ust.2 i an . 22 ust. 4 ustawy z dn ia 6 wrzesnia 200 Ir. 0 transporcie drogowym(teks t je dno lity Dz. U. z 20 13r. poz .1414 ze zmianarni), an . 15 ust. I pkt. 6 i 7 usta wy z dnia 16
grudnia 20 10r. 0 publ icznym transporcie zbiorowym (Dz . U. z 20 11r. Nr 5 pOZ. 13. ze zrn.Lrozporzadzeniem Mini stra Tran sport u, Budownictwa i Gospodarki Mo rskiej
z dnia 10 kwietnia 20 12r. w sprawie rozklad6w ja zdy (Dz . U. z 20 12r. pOL 45 1)J

Liczba sztuk:
!~ ~-;;~~~~~~n;-~;k;;d-j;~d';-~~~~'I~d ~i~;~~~-;; :i ~':-;~;~;'~~k i' , '"~-~d~i'~~' ~d;~~d6~ ; '~;;;;~;d6~- ~;~d k6~ " ;';~'~~p~ rt~~;~;;~-d-i~~~~;; i i n i i ..- -···············-·1

komun ikacyjnej podana w kilometrach i odleqtoscl rniedzy przystankami , predkosc technlczna rniedzy przystankam i w
poszczeg61nych kursach na calej Iinii (nie jest wymagana gdy odleqlosc rnledzy przystankami jest mniejsza niz 3 km), nazwe linii
zawierajaca miejscowosci, w kt6rych polozone sa przystanki poczqtkowy i koncowy oraz co najmniej jeden przystanek posredni - 0

lie istnieje, rodzaj prowadzonych uslug komunikacyjnych , llczbe pojazd6w nlezbednych do wykonywan ia codziennych przewoz6w ,
~god n ie z rozkladem jazdy , oraz irnie i nazwisko osoby zarzadzajacej transportem ,
I1..-- --..- -- --------- - -· -- - ·.... . -........ .. -.. . - -.............. . _- -- - -................... .. -...... . -...... ...- - -- ..

schemat polaczen komunikacyjnych z zaznaczona Iinla komunikacyjnq i przystankami
1 ·.._·_ _·..· _ ·· · - - - +.................. .... .... ............................ j

potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiekt6w dworcowych i przystank6w , dokonanego z ich wlascicielami lub
zarzadzajacymt
1..·····..·······..········..······· - -.. . - - ..- - -.-- - - - - - - - j--............................. ............................. j

FEl~~ i ~ ~ i I El~~~ __(~_~~~glfildn ieniem cen bilet6w ulgowych)

jW'ykaz pojazd6w, z okreslenlern ich Iiczby oraz Iiczby miejsc, kt6rymi wnioskodawca zamierza wykonywac przewozy 
wpisac w przypadku skladania osobnego zalacznlka

~w przypadku Iiczby pojazd6w mniejszej lub rownej 20 szt. - wykaz pojazd6w do wypelnienia znajduje sir; na drugiej stronie

r~~c.'..~~~·-_· - --··· · · · · · -..-.. ··--..···....· .. -----·-·--···-·· -.----.- --.-.-..-----.- ----.---- - ..-..... -.........-.-- ---- ----.--.
r.~~~~~~~~~ l i ~~~_~!. i . ~ ~~..~se r~k~P i~ ~~~wole ~i a . ~a Wlf.. k~~~~ ~i~ ~~~~~.u. _~~~~~~.~i~ ~ ~~~.~~~~~~ . .. ... ..........._ __ _.. . + j

ZobowiClzanie do zamieszczania informacj i 0 godzinach odjazd6w na tabliczkach przystankowych na przystankach
l. ___ .__ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _......... . 1... _ _ ._ .1



WYKAZ POJAZOOW ZGt.OSZONYCH Wt.ASCIWEMU ORGANOWI DO WYKONYWANIA
PRZEWOZOW

Marka pojazdu Nr rej. 1105(; miejsc
siedzacvch stojqcych

1. 11

2. 12.

3. 13.

4. 14.

5. 15.

6. 16.

7. 17.

8. 18.

9. 19.

10. 20.

Liczba pojazd6w niezbednych do wykonywan ia codz iennych przewoz6w, zgod nie z rozkladem jazdy: .. . ... ..

Oswladczenle

Swiadorny odpowiedzialnosci prawnej oswiadczarn , ze dysponuje pojazdami nlezbednyrni do swiadczenia uslug
bedacych przedm iotem wniosku , kt6re znajduja sle w mojej bezposrednle] dyspozycji.

data r.
imie i nazwisku wniusk cdawcy

(pieczec firmy)
(podpis wnioskodawcy lub

I'ELNml0 CNIK A)



.' '

Wzor analizy

Nr sprawy

Za lacznik Dr 5

URZJ\D MARSZAI:.KOWSKI
WOJEWODZTWA SWI ~TOKRZYSK I EGO
Wojew6dzki larZ4d Iransponu

Kielce, dn.
Analiza sytuacji rynkowej

dokonana w dniu dot. wnio sku z dnia uzupeln ionego 0 braki w dniu ..
w sprawie wydania/zmiany zezwolenia na wyko nywanie regu larnych przewoz6w os6b w krajowym
transporcie drogowym na linii komunikacyjnej dla przedsiebio rcy ..
Dzial ajac na pod staw ie art. 22 a ust. 3, 5 ustawy z dnia 6 wrzesnia 200 1 r. 0 transporcie drogowym
(tekst jednolity - Oz. U. z 20 13r., poz. 1414 z pozn, zm.) w zwiazku ze zlozonyrn w dniu .
uzup eln ionym 0 braki w dniu wnioskiem przed siebiorcy .
w sprawie wydani a/zmi any zezwolenia na wykonywanie reg ularnych przewo zow osob
w krajowym tran sporcie dro gowym na linii komunikacyjn ej . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . i prowadzonym
postepowaniem administracyjn ym w tej sprawie - w oparciu 0 zgromadzony materi al dowodowy stwierdza
sie co nastepuje :
1. W dniu zlozono komplet ustawowo wymaganych dokumentow.
2. Stwierdzono, ze do tut. organu wplynely/nie wplynely wnioski lokalnych wladz sarnorzadowych
w sprawie zapotrzebowania spolecznego na uruchomienie komunikacji i informacje dotyczace
przewidywanych zmian w natezeniu przewozow osob na linii komunikacyjnej .
3. W zwiazku z obowiazuj acyrn Planem Zagospodarowania Przestr zennego Wojewodztwa
Swietokrzyskiego nie sa/sa obecnie reali zowane przedsiewziecia, ktore rnaja wplyw na zmiany potrzeb
przewozowych spolecznosci lokalnych na linii komunikacyjnej .
4. Linia komunikacyjna jest obslugiwana przez przewoznikow w tym :
. . . . . . . . . . ... .... . . . .. ... .. .. ... .W rozkladach jazdy przewoznikow na przedmiotowej Iinii komunikacyjnej
ujetych jest .... kur sow z tego wykonywanych dziennie jest:

5.Na pod stawie zbiorczego rozkladu jazdy na linii komunikacyjnej ...... z dnia stwierdza sie, ze:
a) Kur sy 0 god z - z rniejscowosci do miej scowosci stanowic mog'!
zagrozenie dla juz istniej acej komunikacji wykonywanej na odcinku przez
przewoznikow: , i tak:
b) Na przedmiotowej linii komunikacyjnej istnieje mozliwosc uruchomienia komunikacji:

• odjazd z miejscowosci do rniejscowosci 0 god zinie: .
6 . Z posiadanego materialu dowodowego tj. wykazu pojazdow, ktoryrni przedsiebiorca zamierza
wykonywac przewozy wynika, ze wnioskodawca jest/nie jest w stanie swiadczyc uslugi bedace
przedmiotem wni osku, korzystajac z pojazdow bedacych w jego bezposredniej dyspo zycj i.
7. Oddzial Kontroli Przewozow przekazal/ nie przekazal opinie/opinii w zakres ie wystepowania przeslanek
okreslonych wart. 22 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy 0 transporcie drogowym lub innych przeszk6d
uniemozliwiajacych wydanie/zmiane zezwolenia zgodnie ze zlozonym wnioskiem.
8.Wyd ani e/Zmiana zezwolenia wraz z za lacznikiem do zezwolenia wplynie/nie wplynie ujemnie na
rentownosc porownywalnych uslug kolej owych, gdyz linia ta jest/nie jest zwiazana z tra sa uslug
ko lejowych.
Wnioski:
I . Wydanie/Zmiana przedmiotowego zezwolenia w zakresie uruchomienia komunikacj i:
• odjazd z miej scowosci do rn iej scowosci 0 godzinie: ..
stanowie bedzie zagrozenie dla j uz istn iejacej komunikacj i.
2.Wydanie/Zmiana powyzszego zezwolenia i zalacznika do zezwolenia, to jest rozkladu jazdy
w zakres ie uruchomienia:
• odjazd z miejscowosci do miejscowosci 0 godzinie: .
nie bedzie stanowic zagrozenia d la j uz istn iejqcych Iinii regu la rnych.
Podpisy osob dokonujacych analizy:
I ..
2 ..
3 .

tel: 413439012;
fax: 413439060;
sekretariat,WZT,",Iejmik.kielte.pi
ul Targowa 18; 2S-S20 Kielce



Zalacznik nr 2 do
zarzadzenia !1y10Y1S Marszalka

Wojew6dztwa Swietokrzyskiego
z dnia~.6lSkzesnia 20 ISr.

"Tryb rozpatrywania wnioskow dotyczacych wydania
zezwolenia na wykonywanie przewozow regularnych
w krajowym transporcie drogowym"

§ 1

lub zmiany
specjalnych

Wnioski w sprawie wydania lub zmiany zezwolenia na wykonywanie
przewozow regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym przyjmuje
Kancelaria Ogolna Urzedu Marszalkowskiego Wojewodztwa Swietokrzyskiego w Kielcach
oraz Sekretariat Wojewodzkiego Zarzadu Transportu - wzory wnioskow stanowia zalaczniki
or 3-4 do oioiejszego dokumeotu.

§2

1) Wlasciwym do rozpatrzenia wniosku w sprawie wydania lub zmiany zezwolenia na
wykonywanie przewozow regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
jest Wojewodzki Zarzad Transportu Urzedu Marszalkowskiego Wojewodztwa
Swietokrzyskiego w Kielcach.

2) Po wplynieciu wniosku, 0 ktorym mowa w §1, Oyrektor Wojewodzkiego Zarzadu
Transportu dokonuje dekretacji na Kierownika Oddzialu Przewozow Orogowych,
ten zas przekazuje wniosek pracownikowi oddzialu,

§3

Pracownik reje struje sprawe we wlasciwyrn rejestrze i weryfikuje wniosek pod wzgledem
kompletnosci dolaczonych do niego dokumentow wymaganych przepisami art. 21 ust. 2 i art.
22 ust.4 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 transporcie drogowym (tekst jednolity
Oz. U. z 2013 r. , poz. 1414 ze zmianami),

1) Zlozenie wniosku wraz z kompletem prawidlowo sporzadzonych dokumentow
okreslonych ustawa 0 transporcie drogowym powoduje wszczecie postepowania
w sprawie wydania lub zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozow regularnych
specjalnych w krajowym transporcie drogowym.

2) W przypadku braku ktoregokolwiek z dokurnentow okreslonych ustawa 0 transporcie
drogowym badz nieprawidlowego ich sporzadzenia, do wnioskodawcy wysy lane jest
pisemne wezwanie do uzupelnienia brakow z okresleniem tenninu doreczenia
brakujacych dokumentow.

a) Nie uzupelnienie brakow w sposob wlasciwy we wskazanym terminie, powoduje
pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

§4

Po wszczeciu postepowania pracownik prowadzacy postepowanie przygotowuje projekt
wystapienia 0 uzgodnienie wydania badz zmiany zezwo1enia do organow wlasciwych ze
wzgledu na przebieg linii komunikacyjnej , a wskazanych wart. 18 ust. 1 pkt 1 lit. f)
i lit. g) utd.



§5

Po przeprowadzeniu uzgodnien do strony kierowane jest pismo 0 rnozliwosci zapoznania sie
w terminie 7 dni od otrzymania pisma ze zgromadzonymi w sprawie materialam i i dowodami.
W przypadku pozytywnego uzgodnienia wydania lub zmiany zezwolenia na wykonywanie
regulamych specjalnych przewoz6w przygotowywana jest decyzja w sprawie wydania
lub zmiany zezwolenia, 0 czym mowa w §7.
Nie uzgodnienie przez organ wlasciwy ze wzgledu na przebieg linii komunikacyjnej projektu
rozkladu jazdy powoduje przygotowanie decyzji odmownej w sprawie wydania lub zmiany
zezwolenia, 0 czym mowa w §8.

§6

W przypadku zazalenia na postanowienie odmawiajace uzgodnienia wydania lub zmiany
zezwolenia, 0 kt6rym mowa w §4 postepowanie gl6wne ulega zawieszeniu do czasu
ostatecznego rozstrzygniecia toczacych sie postepowan przed wlasciwyrni starostami
lub marszalkami wojew6dztw.

§7

Projekt decyzji przedstawiany jest radcy prawnemu, ktory stwierdza poprawnosc formalno
prawna przedlozonego aktu w fonnie parafy. Oecyzja podpisywana jest przez Marszalka
Wojew6dztwa Swietokrzyskiego lub przez osobe upowazniona do wydawania decyzji w jego
imieniu. Nastepnie do strony kierowane jest pismo informujace 0 przygotowaniu zezwolenia
lub zmiany zezwolenia. Po uplywie 30 dn i od doreczenia pisma i nie odebraniu
przygotowanej decyzji strona otrzymuje wezwanie ostateczne do odbioru decyzji . Oecyzja
odbierana jest osobiscie przez wnioskodawce lub pelnomocnika po przedstawieniu dowodu
wplaty za wydanie badz zrniane zezwolenia w wysokosci nalic zonej wedlug przepis6w
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 06 sierpnia
20 13 L W sprawie wysokosci oplat za czynnosci administracyjne zwiazane z wykonywaniem
przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
(Oz . U. z 2013 L , poz. 9 16 ). Nie odebranie decyzj i w ciagu 14 dni od otrzymania wezwania
ostatecznego do odbioru zezwolenia powoduje umorzenie postepowania w sprawie
wydania/zmiany zezwolenia.

§8
Projekt decyzji odmownej w sprawie wydania lub zmiany zezwolenia przedstawiany jest
radcy prawnemu, kt6ry stwierdza poprawnosc formalno-prawna przedlozonego aktu
w formie parafy. Oecyzja podpisywana jest przez Marszalka Wojew6dztwa Swietokrzyskiego
lub osobe upowazniona do wydawania decyzj i w jego imieniu, a nastepnie kierowana do
strony .

§9

Organ moze przedluzyc postepowanie w sprawie wydania lub zmiany zezwolenia, 0 czym
informuje strone w formie postanowienia podajac przyczyny zwloki oraz nowy tennin
zalatwienia sprawy.

§1O

W prowadzonym postepowaniu organ ma prawo zadac na kazdym etapie postepowania
dodatkowych wyjasnien i uzupelnien.



§11

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarzadzeniern stosuje Sly przepisy Kodeksu
Postepowania Administracyj nego.

§12

Przepisy prawne
Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (tekst jednolity Oz. U. z 2015 r.,
poz.915),

• Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 transporcie drogowym (tekst jednolity Oz. U.
z 2013 r., poz. 1414 z pozn. zm.),

• Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. 0 swobodzie dzialalnosci gospodarczej (tekst jednolity
Oz. U. z 2015 r., poz. 584),

• Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. 0 publicznym transporcie zbiorowym (Oz. U. z 2011 r.,
Nr 5, poz. 13 z pozn. zm.) ,

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo 0 ruchu drogowym (tekst jednolity Oz. U.
z 2012 r., poz. 1137 z pozn, zm.),

• Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzadzie wojew6dztwa (tekst jednolity Oz. U.
z 2013 r., poz. 596 z pozn. zm.),

• Rozporzadzenie (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 pazdziernika 2007 r. dotyczace uslug publicznych w zakresie kolejowego
i drogowego transportu pasazerskiego oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG)
nr 1191/69 i (EWG) nr 1107170 (Oz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007 r.),

• Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia
21 pazdziernika 2009 r. ustanawiajace wsp61ne zasady dotyczace warunk6w
wykonywania zawodu przewoznika drogowego i uchylajace dyrektywe 96/26/WE
(Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009r. z pozn. zm.)

• Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia
21 pazdziernika 2009 r. w sprawie wsp61nych zasad dostepu do rniedzynarodowego
rynku uslug autokarowych i autobusowych i zrnieniajace rozporzadzenie (WE)
nr 561/2006 (Oz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009 r.),

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tekstjednolity Oz. U. z 2013 r. poz. 267 z pozn, zm.),

• Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
10 kwietnia 20 12r. w sprawie rozklad6w jazdy (Oz. U. z 2012 r., poz.451),

• Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokosci oplat za czynnosci administracyj ne zwiazane
z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu
kompetencji zawodowych (Oz. U. z 2013 r., poz. 916).

cZy1iska

WICEMARSZAtEK

~
'eW6dztwa SWi~tokrzyskiego

C-i~
Ian ac7wwtak

Z-ca Dyrekto ra
Wojew6dzkiego~rtu

An: Grzela



Zal~cznik nr 3

Dane Wnioskodawcy

UWAGA ! nazwa, adres , zgodne z danymi zawartym i w przedkladanej Iicencji

(telefon kontaktowy)

Marszalek Wojew6dztwa
SWiQtokrzyskiego

Wniosek 0 wydanie zezwolenia
na wykonywanie regularnych specjalnych

przewozow osob w krajowym transporcie drogowym na llnle komunikacyjnq:

(Nalezy podac rniejscowoscl skrajne i co najmn iej 1 przystanek posrednl - 0 ile istnieje)

Wnioskowany czas waznosci zezwolenia (zakresl ic w/asc iwe):

D do 1 roku lub D do 31.12.2016

Wnioskowana Iiczba wypisow z zezwolenia: .

Do wniosku zalaczam nastepulace dokumenty (podac liczbe dokument6w):
[zgodnie l art. 21. ust.2 i art . 22 ust. 4 ustawy l dn ia 6 wrze snia 2001r. 0 tran sporcie drog owym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. pOl .1414 ze zrnianarni), art . 15 ust. I pkt . 6 i 7 uslawy
l dnia 16 grud nia 2010 r. 0 public znym transp orcie zbio rowyrn (Dz , U. l 2011r. Nr 5 pOL. 13, l e zm.), rozp orzadzeniem Ministra Tran spo rtu , Budownictwa i Gospod arki Morskiej
l dn ia 10 kwietnia 20 12 r. w sprawie rozkladow jazdy (Dz. U. l 20 12r. pOL. 451) J

Liczba sztukI __ - ----..-.--- -- - - ~- .

Iproponowany rozk/ad jazdy uwzqlednlajacy m.in. przystanki, godz iny odjazd6w i przyjazd6w srodkow transportowych , d/ugosc linii
Ikomunikacyjnej podana w kilometrach i odleg/osci rniedzy przystankami, predko sc technlczna rnledzy przystankami w poszczeg61nych
kursach na ca/ej Iinii (nie jest wymagana gdy odleqlosc rniedzy przyslankami jest mniejsza niz 3 km) , nazwe linii zawierajaca
m iejscowoscl, w kt6rych polozone sa przystanki poczatkowy i koncowy oraz co najmniej jeden przystanek posrednl - 0 ile istnieje, rodzaj
prowadzonych us/ug komun ikacyjnych, liczbe pojazd6w niezbednych do wykonywan ia codz iennych przewoz6w, zgodn ie z rozk/adem
jazdy, oraz i mi~ i nazwisko osoby zarzadzajace] transportem,
1· ·~ ~·h~;~i· ~~I~~~~·~ k~·;·~·~ i·k~·~;j~;~h-~·~-~~·~~~~~~~I·i·~i·~·k~;~~·i k~~~j~~i~;;~~;~·~..k~·;;; ·i·:..·..·· ··........ ... ...... ....... ...... .......... .... .. .. --------- ..- -..-- -..- -..
i..- -.............. . -..... ..- .
Ipotwierdzenie uzgodnienia zasad_korzystania z przystank6w polozonych w granicach administracyjnych miast i obiekt6w dworcowych I'

dokonane z ich wlasclclelami lub zarzadzajacyrni,

lnforrnacje okreslajqcq grup~ os6b, kt6ra bedzle uprawniona do korzystan ia z przewozu (np. lista os6b zawierajqca imiona i nazwiska) ,

kserokople Iicencji lub kserokop le zezwolen ia na wykonywan ie zawodu przewozn lka drogowego

wykaz pojazd6w, z okreslen lern ich liczby oraz liczby miejsc, kt6rymi wnios kodawca zam ierza wykonywac przewozy .. zaznaczyc
w przypadku sktadania osobnego zalacznlka,

W przypadku liczby pojazdow mniejsze] lub r6wnej 20 szt. - wykaz pojazd6w do wype/n ienia znaiduje sie na drugiej stronie wniosku .



WYKAZ POJAZDOW ZGt.OSZONYCH Wt.ASCIWEMU ORGANOWI DO

Marka pojazdu Nr rej. llosc rnieisc
siedzacvch stojacych

1. 11
2. 12.

3. 13.
4. 14.
5. 15.
6. 16.
7. 17.
8. 18.
9. 19.
10. 20.
WYKONYWANIRZEWOZOW

Liczba pojazd6w niezbednych do wykonywania codziennych przewoz6w, zgodnie z rozkladem jazdy: wpisz liczbe

Oswiadczenie

Swiadorny odpowiedzialnosci prawnej oswiadczarn, ze dysponuje pojazdami nlezbednymi do swiadczenia uslug
bedacych przedmiotem wniosku, kt6re znajduja si~ w mojej bezposrednie] dyspozycji.

- - - (~j~;;,it) - - - -
data r.

imie i nazwisko wnic skodawcy
(pieczec firmy)

(po dpis wnioskcdawcy lub
I'ELNOMOCNIKA)



zataczmk nr 4

Dane Wnioskodawcy

UWAGA ! nazwa, adres , zgodne z danymi zawartym i w przedkladanej licencji

(telefon kontaktowy)

Marszalek Wojew6dztwa
SWiQtokrzyskiego

Wniosek 0 zmlane zezwolenia nr .
na wykonywanie regularnych specjalnych

przewozow osob w krajowym transporcie drogowym na linie kornunlkacyjna:

(Nalezy podac rniejscowoscl skrajne i co najmniej 1 przystanek posredni - 0 lie istnieje)

W zwiazku ze zmiana (zaznacz wlasciwe):

. oznaczenia przedsi~biorcy ro ...
..··j· 'ii~:~~I~y· )··~~~~~~·~~P.~~~~ i~~ i~~~y .....____._ ····················)·····0····

...........I...p.~.e:.~.i.e:~.~~ i.~ii ~e:~~I~ ~~e:L . .::~~.= !i.. ~DD.•••••••••••••••
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Wnioskowana Iiczba wypis6w z zezwolenia : .

......J

Do wniosku zalaczarn nastepujace dokumenty (podac liczbe dokument6w):
[zgodn ie z art. 2 1. ust.2 i art . 22 ust. 4 ustawy z dnia 6 wrzesnia 200 1r. 0 transporeie drogowym (tekst jed nolity Dz. U. z 20 13r. poz .1414 ze zmianami). art. 15 ust. I pkt. 6 i 7 ustawy z
dnia 16 grudnia 20 10r. 0 pub licznyrn transporcie zbiorowym (Dz, U. z 20 11r. Nr 5 poz , 13. ze zm.i.rozporza dzeuiem Ministra Transportu, l3udownie twa i Gospodarki Morskiej
z dnia 10 kwie tnia 20 12r. w sprawie rozklad6w ja zdy (Dz . U. z 20 12r. poz. 451)J

Liczba sztuk1" - ---- - ..--.-- - - - - -.-.- -..-- - - 1· .. ,
proponowany rozklad jazdy uwzqledniajacyrn .in, przystanki, godziny odjazd6w i przyjazd6w srodkow transportowych ,
dlugosc Iinii komunikacyjnej podana w kilometrach i odleqlosci rnledzy przystankami , predkosc technlczna rniedzy
przystankami w poszczeg61nych kursach na calej lin!l (nie jest wymagana gdy odleglosc rniedzy przystankam i jest mniejsza niz
f3 km), nazwe Iinii zawlerajaca rnlejscowoscl, w kt6rych potozone sa przystank i poczatkowy i koncowy oraz co najmniej jeden
przystanek posrednl - 0 ile istnieje, rodzaj prowadzonych us/ug komunikacyjnych , liczbe pojazd6w niezbednych do
~konywa nia codziennych przewoz6w, zgodnie z rozkladem jazdy , oraz im i~ i nazwisko osoby zarzadzajacej transportem ,
I····..···········································..···· .

schernat polaczen komunikacyjnychz zaznaczona Iiniq komunikacyjnq i przystankami
1·········_··········..········"·..· __ _ __.._ __ __ _ ._._ _ _ __ . _ .

'potw ierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiekt6w dworcowych i przystank6w , dokonanego z ich wlasclc ielarnl lub
~arzqdzajqcymi
j...... . --.._.......... . -- _._ _ _--_........... . _ _ ..
, n formacj~ okreslajitcit grup~ osob, klOra bedzle uprawniona do korzyslania z przewozu (np. lista osob zawierajaca imiona i nazwiska)
I ·····················································............................... ........... .................................................... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••- ••••••••_........................ . .

kserokople Iicencji lub kserokop ie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoinika drogowego

ti~~~ w~%~~~~~··::~::~~~:~~~~~~::i~:;:~~n~~i· ·· · · ··~;~~· · · · · · ·ii ~~;;;;;;i~;~~, ·· k;6~;;;i;;~;~~k~d~~~· · · · · · · · ·~·~·;;; i~;~a wykonywac przewozy · 1 .
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WYKAZ POJAZOOW ZGLOSZONYCH WLASCIWEMU ORGANOWI DO WYKONYWANIA
PRZEWOZOW

Marka pojazdu Nr rej. nose rnieisc
siedzacych stojacych

1. 11
2. 12.
3. 13.
4. 14.

5. 15.
6. 16.

7. 17.
8. 18.
9. 19.

10. 20.

Liczba pojazd6w niezbednych do wykonywania codz iennych przewoz6w, zgodn ie z rozkladem jazdy: wpisz liczbe

Oswiadczenie

Swiadorny odpowledz ialnoscl prawnej osw iadczarn , ze dysponuje pojazdami nlezbednymi do sw iadczen la uslug
bedacych przedmiotem wn iosku , kt6re znajduja sle w mojej bezposrednle] dyspozycji .

data r.
imi't i nazwisku wnioskodawcy

(pieczec firmy)
(podpi, wnioskodawcy Jub

I' ELNOMOCNIKA)




