
                                                            Zarząd Dróg i Transportu
Oznaczenie przedsiębiorcy ul. Piotrkowska 173

 90-447 Łódź 

Siedziba /adres/

Adres do korespondencji

Telefon

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

KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM

Proszę o zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych    /specjalnych    * przewozów

osób  w  krajowym  transporcie  drogowym  Nr ___________________  wydanego  przez

____________________________________  udzielonego  w  dniu __________________  

na  linię komunikacyjną:

W ZAKRESIE: Aktualne dane

nazwy przedsiębiorcy
(zmiany: oznaczenia, siedziby i adresu)

zmiany przebiegu linii
regularnej

        zmiany liczby przystanków
        zmiany drogi przejazdu
        zmiany częstotliwości kursowania 
        zmiany dni kursowania
        zwiększenia pojemności pojazdu
        zmiany godzin odjazdu z poszczególnych
        przystanków

           data        podpis/podpis elektroniczny

Do wniosku o udzielenie zezwolenia należy załączyć drugostronnie wymienione
załączniki
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Wymagane załączniki:

W przypadku zmiany nazwy, siedziby i adresu przedsiębiorcy 
1. kserokopia decyzji wydanej przez organ udzielający licencji lub zezwolenia na wykonywanie zawodu

przewoźnika drogowego, stwierdzającej zmianę /oryginał do wglądu/
2. rozkład jazdy z naniesionymi zmianami (ilość wypisów + 5 szt.)

W przypadku zmiany przebiegu trasy:
1. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki,  godziny odjazdów środków transportowych,

długość  linii  komunikacyjnej,  podaną  w  kilometrach,  odległości  między  przystankami,  kursy  oraz
liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy
(ilość wypisów + 5 szt.)

2. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami
3. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich

właścicielami lub zarządzającymi
4. zobowiązanie  do zamieszczenia informacji  o godzinach odjazdów na tablicach przystankowych na

przystankach
5. wykaz pojazdów z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc

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

OPŁATA:

Opłata za zmianę zezwolenia wynosi 10 % opłaty wniesionej za zezwolenie
+ 5% za wydanie wypisu.

Telefon kontaktowy: 42-638-58-49

 Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. /t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 919 z późn. zm./
 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z 16 grudnia 2010 r. /Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 z późn. zm./ 
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy /t.j. Dz. U.

z 2018 r. poz. 202/
 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 wydanie certyfikatu kompetencji
zawodowych /Dz. U. z 2013 r. poz. 916 z późn. zm./

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2021 r. poz. 735/
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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 zmianę 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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