
Zarząd Dróg i Transportu
Oznaczenie przedsiębiorcy ul. Piotrkowska 173

                     90- 447 Łódź 

Siedziba /adres/

Adres do korespondencji

Telefon

NIP

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE
REGULARNYCH/SPECJALNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W

KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM

Numer licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenia 
na wykonywanie przewoźnika drogowego osób 

Data udzielenia                                   Ważna do  

Organ wydający  

Trasa linii komunikacyjnej:

Czas  ważności  wnioskowanego
zezwolenia /1- 5 lat/:
Ilość  wypisów  i  ilość  pojazdów
obsługujących linię
Pojemność pojazdów obsługujących 
linię:

OŚWIADCZENIE
 W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów 
osób na trasie                                                        , 

od momentu rozpoczęcia działalności transportowej i podczas jej trwania, zobowiązuję się do zamieszczania 
aktualnych informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach. Nie zamieszczanie 
tych informacji będzie naruszeniem warunków na jakich zezwolenie zostało wydane i będzie stanowić podstawę do 
cofnięcia zezwolenia. 
 Podstawa prawna:  art.  22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym /Dz. U. z 2021 poz. 919 z późn. zm./

           data   podpis/podpis elektroniczny
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UWAGA ! Do wniosku o udzielenie zezwolenia należy załączyć drugostronnie
wymienione załączniki

Wymagane załączniki:

Kserokopia licencji lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego /oryginał do
wglądu/
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
(ilość wypisów + 5 szt.)
schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami /mapka/
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 (nie załącza się w przypadku przewozów regularnych specjalnych)
wykaz  pojazdów,  z  określeniem  ich  liczby  oraz  liczby  miejsc,  którymi  wnioskodawca  zamierza
wykonywać przewozy (nie załącza się w przypadku przewozów regularnych specjalnych)
Informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu (w przypadku
przewozów regularnych specjalnych)

Proponowany rozkład jazdy sporządzony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami powinien zawierać:

1. Imię i nazwisko albo nazwę przewoźnika, adres lub siedzibę przewoźnika

2. Imię i nazwisko osoby zarządzającej transportem

3. Nazwę linii komunikacyjnej określającą miejscowość początkową i końcową oraz co najmniej jeden przystanek 
pośredni

4. Drogę przejazdu (długość linii komunikacyjnej) podaną w kilometrach, z uwzględnieniem odległości pomiędzy 
przystankami

5. Prędkość techniczną przejazdu między przystankami komunikacyjnymi w poszczególnych kursach, jeśli odległość 
między przystankami wynosi co najmniej 3 kilometry

6. Dni, godziny, minuty, odjazdu i przyjazdu autobusów na poszczególne przystanki i dworce

7. Numery kursów, ich oznaczenia i objaśnienia oznaczeń

8. Dokładne wskazanie miejsc odjazdu i przyjazdu (nazwy przystanków i dworców autobusowych zgodne z nazwami 
określonymi przez ich właścicieli lub zarządców)

9. Rodzaj prowadzonych usług komunikacyjnych (ekspresowych, pospiesznych, przyspieszonych, zwykłych)

10. Liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów osób na danej linii, zgodną z ilością 
posiadanych wypisów z licencji

11. Inne informacje nie wymienione w p. od 1 do 11, ułatwiające pasażerom korzystanie z danego środka transportu

opłaty:

Okres ważności
zezwolenia

Obszar powiatu Obszar wykraczający
poza granice powiatu

do  1 roku 250 zł 350 zł
do 2 lat 300 zł 400 zł
do 3 lat 350 zł 450 zł
do 4 lat 450 zł 550 zł
do 5 lat 550 zł 600 zł

Opłata za zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób wynosi 50% w/w opłat.

 zakreślić właściwe

Telefon kontaktowy: 42-638-58-49

UWAGA ! Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na następnej stronie.
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Informuję, iż: 
1) administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Zarząd  Dróg  i  Transportu

90-447 Łódź, ul Piotrkowska 173, 
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@zdit.uml.lodz.pl,
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie zezwolenia

na  wykonywanie  regularnych/regularnych  specjalnych  przewozów  osób  w  krajowym
transporcie  drogowym na podstawie  ustawy z  dnia  6  września  2001  r.  o  transporcie
drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 919 z późn. zm.), 

4) dane będą przekazywane podmiotom, z którymi Zarząd Dróg i Transportu ma podpisane
umowy na przetwarzanie danych osobowych,

5) dane  będą  przechowywane  przez  okres  5  lat  od  dnia  wygaszenia  zezwolenia  
na  wykonywanie  regularnych/regularnych  specjalnych  przewozów  osób  w  krajowym
transporcie drogowym osób,

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora danych dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
8) podanie  danych  osobowych  jest  wymogiem ustawowym,  jest  Pani/Pan  zobowiązana  

do ich podania, niepodanie danych osobowych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia
wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych/ regularnych specjalnych
przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób, 

9) Pani/Pana  dane  osobowe nie  podlegają  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji,  
w tym profilowaniu.
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