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………………………………………………… r. 

         (miejscowość, data) 
    
  

 
STAROSTWO POWIATOWE  
W GOLUBIU-DOBRZYNIU  
PLAC 1000-LECIA 25 
87-400 GOLUB-DOBRZYŃ 
 

 

 

WNIOSEK 
 

o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych1)   /regularnych 
specjalnych2) w krajowym transporcie drogowym 

 
     

WNIOSKODAWCA 
 

Oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedziba albo miejsce zamieszkania:  

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

………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 
Numer Identyfikacji Podatkowe (NIP) ………………….………………………………………… 

 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1e ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 

wnoszę o:  

 

1. Udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów (zaznaczyć właściwe): 

   regularnych                regularnych specjalnych 

w krajowym transporcie drogowym na linii komunikacyjnej: 

…………………………………………………………………………………………………………. 
(podać numer, relację linii komunikacyjnej 

 

 
na okres …………………………………………………………………………………………. 

(podać wnioskowany okres ważności zezwolenia: 1 rok, 2 lata, 3 lata, 4 lata lub 5 lat) 

 

 

2. Wydanie wypisów z zezwolenia w liczbie ………………………. (podać wnioskowaną liczbę 

wypisów z zezwolenia adekwatną do liczby pojazdów niezbędnych do wykonywania przewozów zgodnie                                

z rozkładem jazdy na ww. linii komunikacyjnej). 

 

 

 



Strona 2 z 3 

 

 
 
Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów REGULARNYCH w krajowym transporcie 
drogowym dołączam:     
 
 
 
 

 Kserokopię zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na transport 
drogowy osób, 

 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, 
 Dowód wpłaty za wydanie zezwolenia. 

 
Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów REGULARNYCH SPECJALNYCH w krajowym 
transporcie drogowym dołączam: 
 

 Kserokopię zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na transport 
drogowy osób, 

 Informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu, 
 Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków 

transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami 
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 przystanków położonych w granicach administracyjnych 

miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi, 
 Dowód wpłaty za wydanie zezwolenia. 

 
 

Wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku o udzielenie zezwolenia należy 
zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego do starosty, który udzielił zezwolenia,                      
w terminie do 14 dni od dnia powstania zmian. Jeżeli powyższe zmiany obejmują dane zawarte                                            
w zezwoleniu, należy złożyć do starostwa wniosek o zmianę treści zezwolenia. 

 
 

                                           ………………………………………………… 
                                                                                              (podpis składającego wniosek) 

 
 

 
 

Dodatkowo wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych dodatkowych 
tj. nr telefonu ……………………………..……………….w celu realizacji zadania, którego dotyczy wniosek, 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych). 
 
*niepotrzebne skreślić 

 
 

      ………………………………………………… 
                                              (podpis składającego wniosek) 
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Objaśnienia: 
 

 
1. Przewóz regularny – publiczny przewóz osób i ich bagażu w określonych odstępach czasu                             

i określonymi trasami, na zasadach określonych w ustawie o transporcie drogowym oraz ustawie                    
z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe. 

2. Przewóz regularny specjalny – niepubliczny przewóz regularny określonej grupy osób                                              
z wyłączeniem innych osób. 

 
 

 

 

 

ADNOTACJE URZĘDOWE 

W dniu ……………......…… udzielono zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych/ regularnych 

specjalnych (niepotrzebne skreślić) w krajowym transporcie drogowym nr …………..………………………. 

oraz wydano ……..…….. wypisów z zezwolenia –  

Druki nr od…….........................................................................……………………… 

Druki nr do .................................................................…………………..................... 

 

Data i podpis:  

 

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

POTWIERDZENIE ODBIORU 

Potwierdzam odbiór zezwolenia nr ……………………..………  oraz wypisów nr …..……………………….. 

…………………………..……….………………. 

W dniu ……………………………. 

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

                                                                                                                                               (czytelny podpis) 


