WNIOSEK
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE REGULARNYCH
PRZEWOZÓW OSÓB W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM

KI- 48-105
F- 01
Strona:1
Stron: 3

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

Wydanie: 9

Siedlce, ....................................................

(nr rejestru organu właściwego do wydania zezwolenia /

/wypełnia Urząd/
PREZYDENT MIASTA SIEDLCE

1. .............................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko albo nazwa przedsiębiorcy )

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

2. .............................................................................................................................................................................................
(siedziba i adres przedsiębiorcy albo miejsce zamieszkania, o ile miejsce to jest tożsame z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej )
............................................................................................................................................................................................
3. NIP: ..............................................................................
4. Nr KRS : ........................................................................
5. Nazwa linii komunikacyjnej……………………………………………………………………………………………………………
.................................................................................................................................................................................................
6. Liczba pojazdów niezbędna do wykonywania codziennych przewozów .............................................
7. Wypisy z zezwolenia w liczbie : .............................
8. Okres ważności zezwolenia od :............................................

do ..............................................

9. Załączniki –str.2
x/

zaznaczyć i wypełnić właściwe

………………………………………….
(imię i nazwisko wnioskodawcy, pieczęć)

......................................................
(podpis przedsiębiorcy )

Opłatę za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym określa Rozporządzenie 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 wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916) można wpłacać gotówką
wpłacać gotówką w kasach Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, Biuro Obsługi Interesanta w godz.7.45 – 15.00, w poniedziałki
do godz.17.30 lub przelewem na rachunek bankowy Urząd Miasta Siedlce ING Bank Śląski S.A. 281050 1894 1000 0022 1545 6456
Nie podlega opłacie skarbowej-art.3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, z późn. zm.)
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Załączniki:
1. Kserokopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na wykonywanie krajowego
transportu drogowego osób;
2. 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;
3. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linia komunikacyjną i przystankami (mapka);
4. Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami
lub zarządzającymi;
5. Zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,
6. Cennik;
7. Wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.
Na podstawie art. 22 b ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz.1907, z późn. zm.)
przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił zezwolenia, wszelkie zmiany danych,
o których mowa w art. 22 , nie później niż 14 dni od dnia ich powstania.

…………………………………………….......
/podpis przedsiębiorcy/
OPŁATY : Wyciąg z 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 wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 916)

§ 11 Za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym pobiera się następujące opłaty:
– przewóz regularny
Opłata w zł

Okres ważności
zezwolenia

obszar
gminy

do 1 roku

100

250

obszar wykraczający
poza granice co
najmniej jednego
powiatu, jednakże
niewykraczający poza
teren województwa
350

do 2 lat

150

300

400

550

do 3 lat

200

350

450

600

do 4 lat

250

450

550

650

do 5 lat

300

550

600

700

obszar
powiatu

obszar
wykraczający
poza granice co
najmniej jednego
województwa
500

§ 13. Za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.
§ 13. ust. 1 Za wydanie wypisu z zezwolenia, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 1 %
opłaty jak za wydanie zezwolenia.

xx/

Pobrano opłaty dnia
....................................... na kwit nr ........................................................................
- za zezwolenie ................................ zł
- za ....... wypisów .............. zł Łącznie ............................................. zł
słownie: ...........................................................................................................................
x x /wypełnia Urząd/
.......................................................
(podpis pracownika)
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WYKAZ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Lp.

Marka, typ i
rodzaj/przeznaczenie pojazdu

Nr
rejestracyjny

Nr podwozia VIN

Liczba
miejsc

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Siedlce, dnia .............................................

WYCZYŚĆ

......…………………………………………
/podpis przedsiębiorcy/

DRUKUJ

