
pieczęć kancelaryjna

Nr sprawy: ...................................................................

WNIOSEK
o udzielenie lub zmianę zaświadczenia na wykonywanie

publicznego transportu zbiorowego
▢5 podstawowy ▢5 zaświadczenia

1. Imię i nazwisko albo nazwa operatora - …....................................
…....................................
…....................................

1.1 Ustanowieni pełnomocnicy - …....................................
2. Miejsce zamieszkania, siedziby operatora:

2.1 kod, miejscowość - …....................................
2.2 ulica, numer - …....................................
2.3 województwo - …....................................
2.4 telefon/fax - …................/...................
2.5 NIP - …....................................
2.6 REGON - …....................................
2.7 Numer w rejestrze przedsiębiorców albo
w ewidencji działalności gospodarczej - …....................................

3. Liczba pojazdów niezbędna do zapewnienia realizacji publicznego transportu
zbiorowego na danej linii komunikacyjnej - …....................................

3.1 rodzaj środków transportu - autobus / trolejbus1

3.2 zakres wykonywanych przewozów - …...................................2

3.3 na podstawie umowy z dnia - …...................................
3.4 nr umowy - …...................................

4. W ramach linii komunikacyjnej (wpisać przystanek początkowy, końcowy oraz co 

najmniej jeden przystanek pośredni):
….......................................................................................................................

U
Opłata: ...................................................................

▢5 załącznika zaświadczenia

2015-02-13Dekretacja: ......................................

▢5 ilości zaświadczeń▢5 zmiana

Nr: ..............................
Nr: ..............................
Nr: ..............................

1

Operator powiadomiony dnia:

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

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



5. Liczba wnioskowanych zaświadczeń3 - ▢▢▢ szt.

6.  Do wniosku o  udzielenie  zaświadczenia/zmiany  zaświadczenia1 na  wykonywanie
publicznego transportu zbiorowego dołączono:

6.1  poświadczoną  przez  operatora  za  zgodność
z oryginałem  kserokopię  odpisu  z  rejestru  przed-
siębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej; ▢4,5

6.2  rozkład jazdy  uwzględniający  przystanki,  godziny
odjazdów  środków  transportowych,  długość  linii
komunikacyjnej  w  kilometrach  i  odległości  między
przystankami ▢5

…....................... data …....................... …......................... …...........................
    miejscowość      wnioskodawca               podpis
      (pieczęć firmy)

(WYPEŁNIA ORGANIZATOR PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO)
7. Przygotowano zaświadczenie nr : …........................................................

seria i nr druków : …........................................................

8. Zmieniono zaświadczenie nr : …........................................................
nowy nr zaświadczenia : …........................................................
seria i nr druków : …........................................................

…....................... …...........................
          data        podpis osoby wydającej

U 2

Niniejszym kwituję odbiór zaświadczenia nr : …........................................................
wraz z załącznikami1.

Niniejszym kwituję odbiór załączników : …........................................................
do zaświadczenia1.
Jednocześnie  oświadczam,  że  znam  treść  ustawy  z  dnia  16  grudnia  2010  r.
o publicznym  transporcie  zbiorowym  (Dz.U.  z  2011  r.  Nr  5,  poz.  13  z  późn.  zm.)
i zobowiązuję się, w ciągu 14 dni, do pisemnego zgłaszania zmian stanu faktycznego
i prawnego w stosunku do danych zawartych w zaświadczeniu.

Warszawa, dnia …....................... ….................................
                  podpis pieczęć odbierającego
Objaśnienia:
1 – niepotrzebne skreślić
2 – wpisać odpowiednio; komunikacji miejskiej, powiatowych przewozach pasażerskich
3 – wypełnić w przypadku ubiegania się o zaświadczenie lub zmianę jego ilości
4 – załączyć w przypadku zmiany treści zaświadczenia,
5 – zaznaczyć „X” w odpowiednim polu
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