miejscowość ……………………… dnia …………….....
Wnioskodawca:
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
Zarząd Dróg Zieleni
i Transportu w Olsztynie
ul. Knosały 3/5B
10-015 Olsztyn

WNIOSEK
o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych
dla których organem zarządzającym jest Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie

Lp.

Nazwa przystanku

Numer
przystanku

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
…

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie, ul. Knosały 3/5b. Dane są
przetwarzane wyłącznie w celu ustosunkowania się i udzielenia odpowiedzi na Pana/Pani korespondencję, jak również w
celu archiwizacji. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest
dobrowolne, jednakże niezbędne do udzielenia Pani/ Panu odpowiedzi.

1. Przedmiot wniosku (zaznaczyć właściwe):
 zawarcie umowy na korzystanie z przystanków
 zmiana umowy na korzystanie z przystanków nr……………..……..

2. Do wniosku należy dołączyć:
a) proponowany rozkład jazdy sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10.04.2012r. w sprawie
rozkładów jazdy (Dz. U z 2012r. Nr 0, poz. 451) zawierający nazwy i numery
przystanków zgodne z Uchwałą Rady Miasta Olsztyna nr XVII/207/15 z późn. zm.
b) kserokopię zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego albo
licencji na wykonywanie transportu drogowego osób
c) informację o pojemności pojazdów, którymi wykonywane będą poszczególne
kursy w ramach zezwolenia lub oświadczenie jeżeli wszystkie kursy w ramach
jednego zezwolenia wykonywane będą pojazdami o jednakowej pojemności.

3. Ponadto (zaznaczyć właściwe):
 Wnioskuję o zawarcie odrębnej umowy na wywieszanie rozkładów jazdy przez
Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie w oparciu o stawki opłat za
umieszczenie rozkładów jazdy na przystankach przez ZDZiT w Olsztynie (patrz
wzór umowy).
 Oświadczam, że zapoznałem się z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie rozkładów jazdy z dnia 10
kwietnia 2012 r. Zostałem również poinformowany o stawkach opłat za
umieszczenie rozkładów jazdy na przystankach przez Zarząd Dróg Zieleni i
Transportu w Olsztynie. Jednocześnie zobowiązuję się do zamieszczania
rozkładów jazdy własnym kosztem i staraniem.

…………………………………….
/Podpis Wnioskodawcy/

Załącznik nr …. do aneksu nr ….. z dnia…………..

INFORMACJA O POJEMNOŚCI POJAZDÓW, KTÓRYMI WYKONYWANE SĄ KURSY
W RAMACH ZEZWOLENIA NR………………….NA TRASIE : …………………………………………………..

Kierunek jazdy

Godzina odjazdu

Pojemność pojazdu

Załącznik nr … do aneksu nr …. z dnia…………..

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZAM, ŻE WSZYSTKIE KURSY W RAMACH ZEZWOLENIA NR …………………….
NA TRASIE : ……………………………………………………………………………………………………………
WYKONYWANE SĄ POJAZDAMI O POJEMNOŚCI ……………………………………………………

