
 
Al. Tysiąclecia 2c, 32-300 Olkusz 

Tel. /32/ 641 39 14, /32/754 75 93  

                                                                                                            

                                                                                                           Potwierdzenie przyjęcia wniosku 

 

                                                                                         

                                                                                          ……………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                    ( miejscowość, data)  

              

W N I O S E K 

o ustalenie zasad korzystania z przystanków i placów komunikacyjnych 

administrowanych przez ZKG”KM” w Olkuszu  

dla linii  

regularnej/ regularnej specjalnej* 

 

 

I. NAZWA LINII KOMUNIKACYJNEJ: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1. dla nowej linii komunikacyjnej*……………………………………………………………………………………………………….. 

2. korekta rozkładu jazdy istniejącej linii komunikacyjnej*…………………………………………………………………… 

3. inne*………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

*niepotrzebne skreślić 

II. NAZWA PRZEDSIĘBIORCY: 

……………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
(zgodnie z licencją lub zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego) 

 

 

 

 

Potwierdzenie wniosku 

przyjęcia wniosku 

 

 



III. SIEDZIBA (adres): 

1. kod, miejscowość………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ulica, numer………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. telefon…………………………………………………………………………..mail…………………………………………………………………….. 

 

IV. WYKAZ WNIOSKOWANYCH PRZYSTANKÓW OBSŁUGIWANYCH NA TERENIE 

DZIAŁANIA ZKG”KM”: 

1. Przystanek początkowy/końcowy……………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Przystanki pośrednie: 

a……………………………………………………………………………                             

b…………………………………………………………………………… 

c…………………………………………………………………………… 

d…………………………………………………………………………… 

e…………………………………………………………………………… 

f………………………………………………………………………… 

g……………………………………………………………………………. 

h…………………………………………………………………………… 

i…………………………………………………………………………… 

j…………………………………………………………………………… 

k…………………………………………………………………………… 

l…………………………………………………………………………… 

 

V. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO WNIOSKU: 

Lp. Nazwa dokumentu 
Wymagana 
ilość sztuk 
 w oryginale 

Ilość sztuk 
/złożona/** 

data ** 
/ uzupełnienia/ 

1. Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców 1   

2. 

Proponowany rozkład jazdy uwzględniający, czasy odjazdów i 
przyjazdów oraz długość linii podana w kilometrach i odległość 
między przystankami. 
Rozkład jazdy winien spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki z dnia 10 kwietnia 2012 
roku w sprawie rozkładów jazdy (Dz.U. z 2018 r. poz. 202) 

2 

  

3. 
Mapkę z zaznaczonym przebiegiem trasy przewozu osób na 
obszarze działania Związku (ulice) 
/w obu kierunkach z załączonym wykazem przystanków/ 

1 
  

4. 
Wykaz pojazdów samochodowych, którymi będą realizowane 
przewozy, z podaniem liczby miejsc. 

1 
  

5. 
Kserokopia licencji na wykonywanie krajowego transportu 
drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu 
przewoźnika drogowego 

1 
  

 

1. Uwagi dotyczące wniosku**: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

( **wypełnia organ uzgadniający zasady korzystania z przystanków) 

VI. ZARZĄD ZWIĄZKU: 

1. rozpatruje tylko kompletne wnioski w kolejności zgłoszeń, 

2. wydaje zgodę na korzystanie z przystanków w formie pisemnej, gdzie integralną częścią jest oryginalny      

     projekt rozkładu jazdy, 

3. kontroluje respektowanie przez przedsiębiorców warunków i zasad korzystania z przystanków  

     komunikacyjnych, 

VII. ZARZĄD ZWIĄZKU MA PRAWO ODMOWY UZGODNIENIA ZASAD 

KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW W  PRZYPADKU GDY:  

1. korzystanie z danego przystanku może spowodować zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu, 

2. uzgodnienie kolejnej linii komunikacyjnej ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych lub 

     dworców. 

/zgodnie z: Uchwałą Nr LXXXII/302/2011 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu  

z dnia 04.10.2011 r. w sprawie: ustalenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych administrowanych przez Związek./ 

 

 

 

                                                                                                                    ………………………………………………………………………. 

                                                                                                                     ( data i  podpis przedsiębiorcy) 

 

 

 

 

 


