WZÓR WNIOSKU
Dnia ..........................
................................................................
(imię i nazwisko, nazwa przewoźnika)

................................................................
(adres) (nr telefonu)

Zarząd
Województwa Świętokrzyskiego
Wniosek o zawarcie umowy
Zwracam się z prośbą o zawarcie umowy określającej zasady przekazywania dopłat z tytułu stosowania ulg ustawowych
w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych oraz przekazywanie dopłat na warunkach wynikających z umowy.
W załączeniu przedkładam następujące dokumenty:
1. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym
transporcie drogowym wraz z dołączonymi do nich kopiami: rozkładów jazdy, aktualnych cenników wszystkich
obowiązujących cen biletów, zawierającymi również taryfikator i zasady stosowanych ulg.
Kopie zezwoleń i rozkładów winny być potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez organ wydający
te dokumenty z podaniem daty potwierdzenia oraz podpisane i opieczętowane pieczęcią firmową Przewoźnika.
Wraz z cennikami zawierającymi taryfikator i wykaz stosowanych ulg, Przewoźnik składa potwierdzenie zgłoszenia
rzeczonych cenników do organu wydającego zezwolenie.
Wymóg potwierdzenia za zgodność z oryginałem nie dotyczy dokumentów wydanych przez Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego.
2. Wydruk z CEIDG/wydruk KRS.
3. Kopię licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/zezwolenia na wykonywanie zawodu
przewoźnika drogowego osób.
4. Kopia wykazu pojazdów uwzględniający markę, numer rejestracyjny oraz liczbę miejsc.
5. Oświadczenie, że dokonuję sprzedaży biletów przy użyciu kas rejestrujących posiadających pozytywną opinię
ministra właściwego do spraw finansów publicznych, które umożliwiają określenie kwoty dopłat do przewozów
w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych.
6. Oświadczenie, że honoruję ulgi wymienione w:
ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu
zbiorowego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 295),
ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (j.t. Dz.U
z 2017 r. poz. 2193),
ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 276),
ustawie z dnia 16 listopada 2006 roku o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym
niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1824 z późn. zm.),
ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 937).
8. Oświadczenie, że rozliczam/nie rozliczam dopłat dla przewozów pasażerskich realizowanych na podstawie art. 5a
ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu
zbiorowego.
9. Oświadczenie, że pobieram/nie pobieram dopłat z tytułu stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami
publicznego transportu zbiorowego w regularnych przewozach autobusowych z innych województw (w przypadku
pobierania dopłat należy określić z jakich województw i do jakich linii komunikacyjnych).
10. Wykaz kas rejestrujących zawierający: typ/model kasy, numer unikatowy i fabryczny oraz numer ewidencyjny nadany
przez Urząd Skarbowy.
11. Informacja przedstawiająca szacunkową, przewidywaną w skali roku wartość dopłat do biletów ulgowych, jaką
miałby refundować Samorząd Województwa.
12. Informacja z nazwą banku i numerem konta na które mają być przekazywane dopłaty

………………………..
(podpis wnioskodawcy)

