
INSTRUKCJA 

Do wniosku o wydanie opinii w trybie Art. 22a. ust. 6 Ustawy o transporcie drogowym 

1. Wnioskodawca wypełnia wniosek we wszystkich polach, przykładowo podając w odpowiednich dane: 
• „Wnioskodawca” – nazwa, adres i telefon kontaktowy; 
• „Jednostka samorządu do której kierowany będzie wniosek o wydanie lub zmianę zezwolenia” – pełna nazwa jednostki samorządowej do 

której będzie składany wniosek o wydanie lub zmianę zezwolenia, np.: Urząd Miasta Zielonej Góry, Starostwo Powiatowe Powiatu 
Zielonogórskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. 

• Postawić znak � w odpowiednim polu, deklarując czy wnioskodawca chce otrzymać opinię pocztą czy odebrać osobiście; 

2. Do wniosku o opinię należy załączyć wniosek do samorządu o wydanie lub zmianę zezwolenia wraz z wszystkimi załącznikami,  
w szczególności:  
• 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; 

• schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami; 
• 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; 
• wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy. 

W przypadku braku kompletu dokumentacji Federacja Konsumentów może wezwać do jej uzupełnienia przed wydaniem opinii. 

3. Do wniosku należy załączyć potwierdzenie wpłaty przez wnioskodawcę opłaty 40 zł za przygotowanie i wydanie opinii przez Federację 
Konsumentów. Wnioski bez uiszczonej opłaty nie będą rozpatrywane. 

 
Wpłaty należy dokonać dowolnym sposobem (przelew, przelew internetowy, wpłata na poczcie) na rachunek bankowy Federacji 
Konsumentów: 
 

Nr rachunku bankowego 20 1090 2851 0000 0001 1907 7533 
 

Federacja Konsumentów 
Al. Jerozolimskie 47/8 
00-697 Warszawa 
 

W tytule wpłaty należy wpisać nazwę jednostki samorządu do której będzie składany wniosek o wydanie lub zmianę zezwolenia zgodną  
z nazwą podaną na wniosku o wydanie opinii datę wniosku o opinię oraz numer kolejny wniosku. Jeśli dany podmiot jednego dnia składa i 
opłaca kilka wniosków, można to zrobić jednym przelewem wielokrotności opłaty w tytule wpisując kolejne numery wniosków z danego dnia 
(1, 2, 3, …) 

 

           Wzór przykładowego blankietu wpłaty  
  

      FEDERACJA KONSUMENTÓW 
 

     AL. JEROZOLIMSKIE 47/8, 00-697 WARSZAWA 
 

      2 0   1 0 9 0    2 8 5 1     0 0 0 0    0 0 0 1     1 9 0 7    7 5 3 3          
                                    

    4 0, 0 0 
 

     CZTERDZIEŚCI ZŁ ZERO GR    
 

     TRANSPORT SP. Z O.O. 
 

 
     STAROSTWO POWIATOWE POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO 
 

     WNIOSEK NR 1 Z DNIA 15.04.2012 
 

 
 
 
 
4. Opina będzie wydana w terminie 5 dni roboczych od daty wpływu wniosku do oddziału Federacji Konsumentów, w zależności od 

zadeklarowanego przez wnioskodawcę sposobu: listownie na adres wnioskodawcy, lub osobiście wnioskodawcy w Oddziale Federacji 
Konsumentów w godzinach jego funkcjonowania (do sprawdzenie na stronie internetowej www.federacja-konsumentow.org.pl) 


