
                      WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA 
 

 

 

..................................................................                              ....................................................... 
(nazwisko i imię / nazwa przedsiębiorcy)                                                                                                ( miejscowość, data ) 

 

.................................................................. 
(siedziba i adres) 

..................................................................            STAROSTA WĄBRZESKI 
 

.................................................................. 
(nr w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji  

 działalności gospodarczej) 

 

 
Proszę o  udzielenie / zmianę*   zezwolenia, na wykonywanie przewozów 

regularnych / przewozów regularnych specjalnych* na obszarze wykraczającym   

poza  obszar  jednej  gminy, na okres ........... lat /wpisać okres do 5 lat /.   

Do wniosku dołączam: 
1) kserokopię licencji, 

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 linią komunikacyjną i przystankami, 

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, 

8) informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu / dotyczy 

przewozów regularnych specjalnych /, 

9) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czas 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 /dotyczy przewozów regularnych specjalnych//, 

10) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami /dotyczy 

przewozów regularnych specjalnych/, 

11) potwierdzenie  uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków innych niż 

zlokalizowanych przy drogach publicznych,  ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi /dotyczy 

przewozów regularnych specjalnych/, 

         
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż: 
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Starosta Wąbrzeski . Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: 
listownie na adres siedziby: ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno e-mailowo: starostwo@wabrzezno.pl, telefonicznie 56 688-27-
45,fax: 56 688-27-59. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony 
danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@wabrzezno.pl . 

Więcej informacji możesz uzyskać na: https://www.wabrzezno.pl/5754,3-klauzula-informacyjna-wydawanie-

zezwolen-na-wykonywanie-regularnego-lub-regularnego-specjalnego-transportu-drogowego-osob-oraz-

opiniowanie-rozwiazan-dotyczacych-komunikacji-zbiorowej-osob 
 
* - niepotrzebne skreślić 

................................................................... 
                    ( pieczęć i podpis ) 
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