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III. Dzial Wydawnictw, 
IV. Dzial Rozpowszechniania Dokumentacji, 
V. Dzial Uwielokrotniania Dokumentacji" 

VI. Samodzielna Sekcja Inwestycj i , 
Doradca do spraw Filmu Naukowego. , 

3) zast~pcydyrektora do spraw administracyjno-budze
towy ch podlegajq bezposrednio: 

I. Dzial Administracyjno-Gospodarczy, 
II. Dzial Budzetowo-Rachunkowy, 

III. Samodzielna Sekcja Zaopatrzenia. 
2. Instytut prowadzi ponadto terenowe stacje mi-

kronimow i fotokopii. I 
§ 17. W szelkie zmiany struktury wrwn~trznej In

stytutu mogq ~bye przeprowadzane wylqcznie za , zgodq 
Przewodniczqcego PKPG. 

R 0 z d z i a i IV 

Zasady gospodarki finans(}wej. 

§ 13. 1. Ogol dochodow i wydatkow Instytutu 
obj~ty jest budzetem Panstwa (budzet centralny) w cz~ 
sci dotyczqcej Pall stwowej Komisji Planowania Gospo
darczego. 

? Terenowe stacje mikrofilmow i fo tokopii finan
sowane b~dq ze srodkow specjainych - jako gospo
darstwa pomocnicze . 

§ 19. , I. Do skladania w irnieniu Instytutu oswiad
czeii w zakresie jego praw i obowi qzkow majqtkowych 

wymagane jest wspoldzialanie dw6ch upowazn.ionych 
osob. ' 

2. Osobami upowaznionymi Sq: dyrektor, jego za
st~pcy i ustanowieni pelnomocnicy. Zast~pcy dyrektora 
i pelnomocnicy dzialajq w granicach swego umoco
wania. 

3. Przewodniczqcy PKPG ustanawia i odwoluje 
pelnomocnik6w oraz ustala granice umocowania zast~p
cy dyrektora i pelnomocnik6w, jak r6wniez moze 
upowazmc dyrektora do samodzielnego skladania 
oswiadczen w szczegolowym zakresie. 

§ 20. Wszelkie dokumenty obrotu piem~znego, 

dokumenty obrotu mate rialami i towarami, jak r6w
niez dokumenty 0 charakterze rozliczeniowym i kredy
towym, stanowiqce p'odstawe: do otrzymania lub wy
dania srodk6w pienie:znych, materialow alba towarow, 
podpisujq Iqcznie dyrektor lub osoba przez. niego do 
tego upowazniona i starszy ksie:gowy lub osoba przez 
niego do tego upowazniona. 

§ 21. Do dokonywania czynnosci okresionego ro
dzaju Iub czy nnosci poszczegolny ch mogq bye ustano
wieni peinomocnicy, ktorzy dzialajq lqcznie lub od
dzieinie w granicach ich umocow ania. Udzielenie pel
nomocnictwa nast~puj e w spos6b przewidziany dla 
sk:adania 05wiadczen w zakresie praw i obowiqzk ow 
maj'ltkovly ch Insty tutu. 

§ 22. Likwidacj e: Instytutu zarzqdza Przewodni
CZqcy PKPG w porozumieniu z Min istrem Finansow. 
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ZARZJ\DZENIE MINISTRA TRANSPORTU DROGOWEGO I LOTNICZEGO 

z dnia 8 stycznia 1952 r . 

w sprawie ustalenia i slosowania wzorow druk6w i formularzy przy ubieganiu si~ 0 zezwolenia na publiezny 
transport drogowy i przy udzielaniu tyeb zezwolen. 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 
1951 r. 0 transporCie drogowym (Dz. U. R. ?:- Nr 4, poz. 
26) i w zwiqzku z § 20 rozporzqdzenia Ministra Tran
sportu Drogowego i Lotniczego z dnia 27 listopada 
1951 r. w sprawie udzielania zezwolen na publiczny 
transport drogowy (Dz. U. R. P. Nr 64, poz. 442) za
rzqdza si~ co naste:plije : 

§ t . Zatwierdza sie: instrukcj~ w sprawie ustale
nia i stosowania wzor6w druk6w i formularzy przy 
ubieganiu ' si~ 0 zezwolenia na 'publiczny transportdro-

gowy i przy udzielaniu tych zezwoleiJ., stanowiqCq za
Iqcznik do niniejszego zarzqdzenia. 

§ 2. Druki, przewidziane w instrukcji, 0 kt6rej 
mowa w § 1, wydaje przedsie:biorstwo panstwowe 
"Centrala Wydawnicza Druk6w" (Warszawa, ul. Bielan
ska 18). 

'§ 3. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem oglo
szenia. 

Minister Transportu DrogowE1go i Lotniczego : J. Rustecki 

Zalqczniki do zarzqdzerua Ministra 
Transportu Drogowego i Lotniczego 
z dnia 8 stycznia 1952 r . (poz. 102). 

INSTRUKCJA W SPRAWIE USTALENIA ISTOSOWANTA WZOROW DRUKOW I FORMULARZY PRZY 
UDZlELANIU ZEZWOLEN NA PU "U CZNY TRANSPORT DROGOWY 

~ 1. 1. Ubiegajqcy si~ 0 zezwolenie na wykony
wanie nieregularnego transportu publicznego wypelnia 
druk owany formularz ' podania w edlug ustalonego wzo
rn (wzor Nr 1), stosownie do tresci napis6w w poszcze
golnych rubryk ach. Na odwrotnej stronie formularza 
w rubryce "Ok resleni.e pojazdu" wyszczeg61~ia sie: 
pojitzcty wedlug okresien podanych w obowiqzujqcych 
przepisach w sp rawie oplat za zezwolenia na wy kon y
wan i:~ publiczn egGJ transportu drogowego. 

2, lezeli pojazd, ktorym ma bye wykonywany 
transport, ma bye dopiero nabyty przez ubiegajqcego 
sie: 0 zezwolenie, nalezy w rubryce "Obecny, wlasciciel 
i inne uwagi'" wskazae, czyjq_ stanowi on wlasnose. 

Gdy ubiegajqcy sie: zamierza nabye blizej nieokreslony 
pojazd samochodowy, nalezy w rubryce "Okreslenie 
pojazdu" podae tylko ogolnie rodzaj pojazdu wedlug 
wskazan, zawartych w ust. 1, oraz jego przypuszczalnq 
ladownose, a w uwagach zaznaczye niemoznose wska
zania rodza ju pojazdu adnotacjq: "blizej nieokreslony". 

§ 2. Wlasciwe mle]SCOWe zrzeszenia branzowe 
i wlasciwe wojew6dzkie organizacje branzowe, do kt6-
rych nalezy ubiegajqcy sie: 0 zezwolenie, zamieszczaj'l 
swojq opini~ (potwierdzenie kwalifik acji) w odpowied
nich rubrykach na odwrotnej stronie formularza po
dania. 
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§3. 1. Wladza udzielajqca zezwolenia notuje na 
formularzu podania czynnosci zwiqzane z jego udziele
niem wediug wskazan zawartyth we wtasciwych rubry
kach formularza. Po zakonczeniu wst~pnego post~po

wania administracyj'nego wladza decyduje 0 Cidmowie 
lub udzieleniu zezwolenia i odnotowuje to na odwrotnej 
.stronie formularza podania, okreslajqc przedmiot i za
kres ze.zwolenia (rod7.aj, obszar, Hose pojazdow). Adno
tacja ta stanowi podstaw'~ do zawiadomienia ubiegajq
cego si~ 0 decyzji . wladzy, a w razie decyzji pozytyw
nei - do wezwania go do uiszczenia oplaty administra
cyjnej za zezwolenie ' oraz wezwania do zarejestrowania 
pojazdow, dopuszczonych przez wla~~ do wykonywa
nia publicznego transportu. Po wniesieniu opl-aty i za-

. rejestrowaniu pojazdow wladZawystawia i dor~cza ze
zwolenie, notujqc jednoczesnie na podaniu numer i da
t~ wystawienia zezwolenia. 

. 2. W przypadku gdy stale miejsce postoju pojaz
. dow znajduje si~ poza obszarem, na ktorym zgodnie 
z· z·ezwoleniem ma bye wykonywany transport, a wIa
dza udzielaj qca zezwolenia nie jest wlasciwq do reje
stracji tych pojazdow, wowczas zasi~ga ona informacji 
co do prawdziwosci zgloszonych danych w urz~dzie, 

w ktorym pojazdy te sit lub powinny bye zarejestrowane. 
Wladza udzielajqca zezwolenia notuje otrzytnane i wlas
ne uwagi 0 pojazdach zgloszonych w rubryce "Notatki 
urz~dowe" na odwrotnej stronie formularza podania. 

§ 4. 1. Drukowany formularz zezwolenia na wy
konywanie nieregularnego . trimsportu (wz6r Nr 2) wy
peinia si~ stosownie do tresci poszczegolnych rubryk 
formularza . Formularz ten wypelnia si~ w dw6ch egzem
plarzach, z ktorych jeden (oryginal) jest prze:znaczony 
dla otrzymujqcego zezwolenie, a drugi (odpis lub ko~ 

pia) - do akt wIadzy udzielajqcej zezwolenia. 
2. W odpowiedniej rubryce formularza zezwolenia 

wpisuje si~ kolejno pojazdy ' obj~te zezwoleniem i zare
jestrowane na osob~, ktora uzyskala zezwolenie. Po~. 

jazdy okresla si~ numerem rejestracyjnym. Rownoczes
nie wpisuje si~ · do dowodu rejestracyjnego pojazdu 
obj~tego zezwoleniem numer i rodzaj zezwolenia oraz 

.opszar, na ktory opiewa zezwolenie. 
3. W pozycji ostatniego wpisanego pojazdu podaje 

si~ ogolnq Hose pojazdow obj~tych zezwoleniem oraz 
umieszcza si~ piecz~e i pod pis wladzy. W razie p6Zniej
szych zmian w stanie pojazdow post~puje si~ analo~ 
gicznie. 

4. Na odwrotnej stronie formularza zezwolenia 
wpisuje si~ .w odpowiednim miejscu szczegoln~ warun
ki, od kt6rych wladza uzaleznia moznose korzystania 
z zezwolenia. 

r 5. 1. ' Kazde podanie .0 zezwolenie otrzymuje 
osobny numer w danej kategorii spraw. Pod tym nume
rem prowadzi si~ calq dalszq korespondencj~, dotyczq
Cq dane go zezwolenia. Kazde podanie z zalqcznikami 
oraz dalszq korespond~ncj~ w sprawie danego zezwo
lenia sklada si~ w osobnej teczce oznaczonej numerem 
podania. 

2. Na zezwoleniu zamleszcza si~ oproez numeru 
sprawy (ust 1) kolejny numer w obrE:bie kazdego ro
dzaju zezwolen (ust. 4) - wedlug speej alnie zapro- . 
wadzonego przez wladzE: udzielajq~ zezwolen 
numeryeznego skorowidza, zawierajqeego kolejne nu
rnery wydanych zezwolen oraz nazwiska i imiona lub 
nazwy osob, ktorym je wydano. 

3. Drugie formularze zezwolen, tj . ich odpisy lub 
.. kopie . {na polkartonie), grupuje siE: w obr~bie kazdego 
ich rodzaju, w alfabetycznych kartoteka.ch wedlug naz
wisk (nazw) osob. Odebrane zezwolenie (cofni~te, od
dane) oraz jego drugi egzemplarz (odpis lub kopi~ do-

lqcza siEl' do teczek wlasciwych podan i przekazuje si~ 
do akt. 

4. Rodzaje zezwolenii. wedlug podzialu okreslone
go w § 3 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporzqdzenia Ministra Tran
sportu Drogowego i Lotniczego z dnia 27 listopada 
1951 r. w sprawie udzielania zezwolen na publiczny 
transport drogowy (Dz. U . R. P. Nr 64, poz. 442) oznacza 
si~ nast~pujqcymi symbolarlli : 

A 
Ts 

Ds 

Tk 
Dk -
S 

Tb -
Db -
K 

nie regularny transport autobusami, 
taksowkami 
wymi, 
dorozkami 

samochodp-

samochodo-

" 

wymi , 
taks6wkami konn'ltni, 

. doroi:kami konnymi, 
ci~zarowymi pojazdami sa
mochodowymi, 
taksowkami bagazowymi, 
dorozkami bagazowymi, 
ci~zarowymi pojazd ami 
konnymi. 

Symbol wpisuje si~ w ularnku numeru zezwolenia, 
np . . "zezwolenie Nr 235/ i ..... , i w naglowku odpowiednie- ' 
go skorowidza zezwolen. 

5. Jezeli na wystawionym juz formularzu zezwole
nia (odpisie lub kopii) zabraknie miejsca na umieszcze
nie dalszych wpisow, jak np. dotyczqcych zmiany obsza
ru, na ktory opiewa zezwolenie, zmiany adres6w, po
jazdow itp., nalezy w zamian w'lstawiae nowe formula
rze. Dla utrzymania ciqglosci numeracji formu!arze te 
oznacza si~ pierwotnym numeremkolejn'lm zezwolenia, 
dodajqc w ulamku kolejnq rzymskq liczb~ porzqdkowq, 
np. Nr 235/AII, Nr 235/A/II itp. Odpis nowego formularza 
spina si~ trw ale z odpisem formularza wystawionego 
przy udzieleniu zezwolenia i znajdujqcego si~ w karto
tece, a oryginal wycofanego formularza zezwolenia 
ski ada si~ w teczce wlasciwego p'odania 0 zezwolenie. 

§ 6. 1. Do sporzqdzania podan 0 zezwolenie i do 
zezwolen na wykonywanie komunikacji autobusowej re- . 
gularnej nie uzywa si~ drukowanych formularzy , lecz 
stosuje si~ sporzqdzone we wlasn'lm zakresie formula
rze wedlug wzorow Nr 3 i 4. Dla oznaczenia tych zezwo-
len uzywa si~ symbolll "R". ' 
'. 2. Przy zmianach w zezwoleniach na wykon'lwanie 
komunikacji autobusowej, wymagajqc'lch w'lstawienia 
nowych formularzy, stosuje si~ odpowiednio przepis 
§ 5 ust. 5. 

§ 7. 1. W celu wezwania ubiegajqcego si~ 0 ze
zwolenie do wniesienia oplaty za zezwolenie na wyko
nywanie publicznego transportu drogowego llzywa si~ 
druku wedlug wzoru Nr 5. 

2, W ezwanie do wniesienia oplaty za pojazd'l do
datkowo objE:te zezwoleniem jak rowniez wezwanie 
do wniesienia doplaty za ro:i:nice ladownosci zadekla
rowanych i fakt'lcznie zarejestrowanych pojazdow alba 
pojazdow zamienion'lch w toku korz'lstania z zezwo
lenia, sporzqdza si~ na zwyklym blankiecie urze,dowym, 
zachowujqc jednak uklad rubr'lk druku okreslonego 
w ust 1. 

§ 8. W razie potrzeby (np. brak miejsca na w'l
szczegolnienie obszaru, linii lub pojazdow) mozna zamiast 
drukow i formularzy formatu wzorow Nr 1, 2, 3, 4 i 5 
stosowac forrnularze odpowiednio wi~kszego formatu, 
sporzqdzone we wlasnym zakresie i zawierajqce rubryki, 
przewidziane w tych zalqcznikach. , 
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, . (Strona pieTwsw) Wzór Nr. l 

Wypełnia urząd: 
Prezydium ............................................................... ,,_ Nr zezwolenia 

Podanie wpłynęło 
Rady l'iarodowej 

/ 
dnia ................... 195 ...... r. 

. Nr 
w ............................................. . 

z dllia ............... 195 r . 

Stosownie do § 20 rozpor:oądzenia Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego 
• .. · .. (p~dpi~i .. ···.. z dnia 27 listopada 1951 r. w sprawie udzielania zezwoleń na publiczny transport dro-

... -:;:=;::;;:::::=:-:-;:-::i:=::::--_.I_g~o~w~. ~y~(D:.z:.~U::.. R~.P::. . ...:N~r~6~4~, poz. 442) pod pisany (i-a i,-spółd lielni a, -spółka !) 2) 
Zawiadomiono o odmowie 

dnia ........................ 195 ...... r. 

Wezwano do wniesienia 
opłaty w kwocie zł 

słownie 

dnia ........................ 195 ...... r. 

(podpis) 

Przedstaw ono kwit 
Wydzialu Finansowego 
w 
na zł 

Nr 
, 

poz. 
z dnia ..................... 195 

(podpisy··· .. · 

Zezwolenie doręczono 
dnia 195 

(S/rona druga) 

r. 

r. 

n3?wisko (a) limie (ona) lub nuwa spółdzielni lub spółki, adres (gl zamieszkania (siedziba) 

prosi (szą) O udzielenie zezwolenia na w!Jkonywanie nieregularnego transportu na obszarze 

wyszczególnionymi na odwrocie 3) 

przystosowanymi do transportu 4) --,---------------'--'---------------okres WijkOn'IWania transportu: 5) 

Załączniki: 

l) .. zaświadczenia(ie) o niekaralności osób, wymienionych w 
§ 20 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia, 

2) ... oświadczenia(iel o niekaralności osób, wymienionych w 
§ 20 ust. 3 rozporządzenia, ' 

31 ... życiorys (y) osób, wymienionych w § 20 ust. 2 pkt 3 roz-
porządzenia, 

4) ... tJ-jtuły własności pojazdów samochodowych, 
5) ... dowód (y) posiadania pojazdów konnych, 
6) 

podpis)J ubieflająqJch się 7) ... potwierdzenie kwalifikacji na odwrocie (opinia miejscowef'o l 
zrzeszenia branżowego i wojewódzkiej organizacji branżowej)1 

-------:----::--=---:---:--:---::--::~--:---:--'----:--_ .. _._-_ ... _ .... _
I) Niepotrzebne skreślić, 2) Podać rodzaj spółki, 3) Podać rodzaj pojazdów (§ 3 ust. l), 
4) Podać ew. specjalne przeznaczenie pOjazdów (§ 3 ust. 3), 
5) Wypełniają tlllko rolnicy (§ 11 ust. 2). 

Wyszczególnienie zgłoszonych pojazdów. 

somochodolllych I ównież Ładowność 
Określenie pojazdu* dla pojazdów I 

marka i ty p) ton lub osób 
Nr rejestrac. Obecne miejsce stałego postoju I Ohecny właściciel i"inne uwagi 

l 
I 

Potwierdzen;e kwalifikacji przez zrzeszenie branżowe 

Potwierdzenie kwalifikacji przez wojewódzką organizację 
branżową 

! 

Notatki urzędowe o zgłoszonych pojazdach 

DecJ-jzja: - zezwolenia odmówić - zel wolenia 
udzielić na ............................................... pojazdów 
na obszar .................................................................. _ 

~~~~~----------------------~--------~§-------------------.) W'edług określeń podanych ID obowiązujących przepisach o opłatach za zezwolenia na publiczny transport dro&ow!J. 

~ 
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MlejKe na ple~ątke nagłówkową 
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Zezwolenie na wgkongwanie publicznego 

nieregularnego transportu drogowego 

Poz. 102 
--:----- ---'-----:--- -----

Wz'r Nr , 2 

Nr ........... L ....... J 

z dnia 195 r. 

Na podstawie § .... I) rozporządzenia Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 27 listopada 1951 r. w spralUie udzie· 
lania zezwoleń na publiczny transport drogowy (Dz U.R.P. Nr 64, poz~ 442) zezwala się : 

~ 

nazwlsko(a) I Iml~(ona) lub nazwa spółdzielni - .półkl adreslI zamieszkania (s iedziba przedsięblorstma) zmlana(y ) adresów 

na wykonywanie nie regularnego transportu drogowego2) na obsza rze: 

na warunkach podanych na odwrocie3) następującymi4) 

Nr rejestracyjny I ~~!~Iz~j::;yÓc~ I Pieczęć urzędu i podpis II Nr rej estracyjny I ~~~~s~~~~~~óc~ I Pieczęć urzędu . 
podpis 

I) § 14, 15 lub 16 stosownie do właściwości władzy ; 

2) Podać rodzaj transportu (osób lub rzeczy) albo określić rodzaj rzeczy l§ 3 ust 3); 
3) Wstawić ilość pojazdów dopuszczonych; 
4) Podać rodzaj pojazdów (wg § 3 ust. 1). 

(Strona druga) 

Warunki korzgstania z zezwolenia: 

l. Warunki ogólne zawiera 

rozdział 5 rozporządzenia Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 27.listopada 1951 r. w sprawie udzielania 
zezwoleń na publiczny transport drogowy (Dz ,U.R P. Nr 64, poz. 442). 

2. Warunki szczególne 

(wymienić) 
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(Strona ri iern'sz:a) 

\V!Jpeinia urząd: 

Podan' e . wpł,ynęlo 

dłlia . J95 r. 

Nr .................... .. . 

(pod I.) 

Zawiadomiono o odmowie 
dnil .. . 195 r. 

(podpis) 

Prezydium .................................................................. _. Nr zezwolenia 

Rady N8Jod01rej / / 
UJ., ....... ..... ... . ............. ...... .. :: ... _ z dnia 195 r. 

Stosownie do § 20 rozporządzenia l\'li~is tra Transportu Dro , owego i Lotniczego 
z dnia 27 listopada 1~51 r. UJ sprawie udzielania zezllJOleń na pubHezny tranSpol t drogo
wg (Dz.U.R.P. Nr 64. poz. 442) spóldzielnia: 

_

~::~~~~~~~~~---------I ________________ ~(~D.~Z~W:.~) ____________ ~ __ -1 ________________ ( ._d.r_p_s_._ie_d_~_·b_,, ) __________ ~ ___ 
"V .·· zu' ~ no do wlties 'el, ia 

opła ty w ku:oc e zł 

słownie 

(p odnis) 

r. 

prosi o udzielenie zezwolenia na w~,kon!:l.i anie komunikacj i autobusowej-na linhcn
-ulica mi w-'): 

wIJszczególnionlJmi ~a odwrocie autobusami ~ * I 

-------------------I-~~----~~ Załączniki : Pr:7.f~dstawiono kwit 
Wl-Jdziału Finanso'l ego 

Ul .. .... . ..................... ...... .... . 

na zł .. ................... .. 
Nr .. .............. poz . . .. ............ .. 
z 0nia ... ................... 195 r. 

Zezu olenie doręczono r 
dnia .. .................. .. 195 .. r. 

Rodzaj ") oraz marka i Ig p 
pojazdu 

l) ... wyciąg z re.jestIu .spółdzielni, 
2) " .zaświadczenia(e) o niekaralności osób, upoważnionych przez 

spółdzielnię do wykonywania uprawnień płynących 'z ze· 
zwolenia, 

3) ... oświadczenia( e) o niekaralno : ci osób, wymienionych w§ 20 
ust. 3rozporzą-ltzenia, 

ł) ... iIJciótysg ~ób jak w pkt 2, 
5) ... tytuł (g) wJasności pojazdów samocbodowgch, 

6) ........... ..... .... ........... ..... ... ...... ..... .................. ... .. .... ........ ....... . 
7) ... potlIlierdzenie kwalifikacji na odwrocie (opinia' wojewódz

kiej organizacji branżowej). 

*) Niepotrzebne skreślić 
U) Podać rodzaj przgczep (§ 3 ust. 2). 

Wyszczególnienie zgłoszonych pojazdów 

m. p. 

.. .. ··ij;ódj;i.;;i .... · 

I Ładowność N ' I Ob . . l . l Ob ł ś . . I . . i tOD lub osób r rejestrac. ecne miejSCe sta ego postOJU ecn!} u ł CICle I mne uwag 

.; 

P01wie rd zen ie kwalifikacji p rzez wojewódzl;ą organiza
cję braużową 

Notatki urzędowe o zgłoszon!) cb pojazdach 

*) Autobus, przgczepa autob., przgczepa ballaż. 

Decyzja: - zezwolenia- odmówić - udzlellć na: 

... ................ .... autobusów i prz!Jczep autobu sowycb, bagażow!jch 

na następ ujące linie-w mieście (uzdrowisku) 

l) ....................................... _ .............. > ........... .. 

2) 

3) 

4) ......... _ ............. _ ... _ ................................ __ 

5) .............................................................. _ .... _ 
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MI~J.ce Da pleczątl\ę nagłówko",. 
prezydium 

Zezwolenie na w!Jkonywanie 

publicznej komunikacji autobusowej 

Wzór Nr 4 

Nr .... ..... .. I. ........ J ......... _ 

z dnia 195 r. 

Na podstawie § 16 rozporządze uia Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 27 listopada 1951 r. w sprawie udzie
lania zezwoleń na publiczny transport drogow iJ (Oz.U.R.P. Nr 64, poz. 442) zezwala się: 

(nazwa opółdzleJnf) (odres siedziby) (zmiana adresu) 

na wykonywanie. komunikacji autobusowei w I) ulicami - na linii(ach)2) 

na warunkach podanych n a odwrocie następującymi. .... 3) autobusami oraz ...... 3) pLZyczepami autobusowymi i ...... 3) bagażowymi 

Nr rejestracgfng Ilość pojazdów I Pieczęć urzę du i podpis II Nr rejestracyjny I Ilość pOjazdów I Pieczęć urzędu i podpis 
dopuszczonych dopuszczonych 

l) Podać nazwę miasta (osiedla) dla komunikacji miejskiej 
2) Niepotrzebne sltreślić 

3) Podać ilość pojazdów 

(Strona druga) 

Warunki korzystania z zezwolt>nia 

l. Warunki ogólne zawiera 

'~rozdział 5 rozpor:r.ądzeniaMinistra . Transportu Drogowego.i Lotniczego w sprawie udztelaniazezwolel\ na publiczDY 
tranlIport drogowy (Dz.U.R.P. Nr 64,poz. 442). 

2. ·Warun-ktszczegó1ne 

·1wgmieDit) 
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(Strona pierwsza) Wzór Nr 5 

Mf<>lsce na pleczą,kę lIagłówkow, 
. prezydium 

Ńr ................... _ dni" 195 .. r. 

Zau'iadarrtla ślę, te podanie z dnia ...... .............. 195 f. o udzielenie zezwo-

ienia na wykotlywanie publicznego nieregularnego tra" sportu 

zostało decyżją z dnia .... ................... 19S ...... r. załatwione przychylnie. Zezwo-

lenie obejmuje obszar 

Przed dotęczeniem zezwolenia należy w ciągu miesiąca od datU niniejszego 
zawiadomienia przedstawić kwit Wudziału (Oddziału) Finansowego na wnie
sioną za nie opłatę, obliczoną na odwrocie, a następnie zarejestrować po
jatdy. które spośr6d zgłoszonych ustali tutejszy urząd , i przedstawić mu ich 
datvody rejestracyjne UJ celu wpisania numerów rejestracyj nych do zezwo
lenia. 
Jeteli prży rejesttacji pojazdów okaże się, że posiadają większą ładowność 

niz z głoszona ID podaniu, zezwolenie n ie zostanie wydane do czasu uiszl ze· 
nill odpowiedniej dopłaty. 

lII .p. 

(pod~łs) 

• 
(Strona druga) 

Obliczeńle opłat" 

- ~Q • • • - ~ Adres 
Olueślenie 

Ilość Opłata 
Razem zł pojaz- jednost-

pojazdu dów kowa 

I 

~~ 

. _-

I 
-~ 

--

-

Dopiata 

Łączna oplata za I I zezwolenie 
----_.-

g 

~ 


