
 

 

 

Zarząd Transportu Miejskiego 

ul. Matejki 59 

60-770 Poznań 

L.dz. ZTM.TK.4122.1............................ 

 

WNIOSEK 

o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców, 

których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Poznań 

 

1. Nazwa przedsiębiorcy (firma):  

 

Wielkopolskie Linie Autobusowe S. A. 

 

.................................................................................................................................. 

 

 

2. Siedziba przedsiębiorcy (adres):  

 

a) kod pocztowy, miejscowość: 60-770 Poznań 

 

b) ulica, nr posesji, nr lokalu ul. Matejki 59 

 

 

3. Kontakt z przedsiębiorcą:  

 

a) telefon 1234567890                                    b)   fax 0987654321 

 

c) e-mail email@email.pl 

 

 

4. Dotyczy linii komunikacyjnej: 

 

a) numer 1) 3064011 001 

 

b) nazwa 2) POZNAŃ - ŚRODA WLKP. - KALISZ 

 

c) rodzaj 3) regularna bezpłatna 

 

 
1) podać numer nadany przez właściwy organ a w razie jego braku numer składający się z numeru właściwego organu wg 
TERYT i numeru ewidencyjnego linii komunikacyjnej w ewidencji wnioskodawcy 
2) wpisać miejscowości, w których znajdują się przystanki: początkowy, jeden – jeżeli istnieje - pośredni oraz końcowy 
3) wpisać: regularna / regularna specjalna / regularna bezpłatna / PTZ  

 

DATA WPŁYWU WNIOSKU  
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5. Do wniosku dołączam:  

a) proponowany rozkład jazdy (2 egz.) 4) 5) 

b) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami 

komunikacyjnymi 5) 

c) kserokopię zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego albo licencji 

na wykonywanie transportu drogowego osób 

 

6. Wykaz przystanków na terenie Poznania: 6) 

a) w kierunku z Poznania: 

L. p. Nazwa Numer 

przystanek początkowy 

 Poznań,   

przystanki pośrednie (przelotowe) 

 Poznań, Rondo Rataje 30 

 Poznań, Milczańska 01 

 Poznań,   

 Poznań,   

 Poznań,   

 Poznań,   

 Poznań,   

 Poznań,   

 Poznań,   

 Poznań,   

 Poznań,   

b) w kierunku do Poznania: 

L. p. Nazwa Numer 

przystanki pośrednie (przelotowe) 

 Poznań,  

 Poznań,  

 Poznań,  

 Poznań,  

 Poznań,  

 Poznań,  

 Poznań,  

 Poznań,  

 Poznań,  

 Poznań, os. Lecha II 02 

 Poznań, Rondo Rataje 08 

przystanek końcowy 

 Poznań,  

 
4) uwzględniający co najmniej: przystanki, godziny odjazdów autobusów, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach  
i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów zgodnie  
z rozkładem jazdy, a także nazwę i siedzibę przewoźnika, okresy kursowania oraz objaśnienia oznaczeń i symboli 
5) podpisany przez przewoźnika albo przez osobę działającą w imieniu przewoźnika 
6) wymienić wyłącznie przystanki, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Poznań 
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7. Opis przebiegu linii komunikacyjnej na terenie Poznania (kolejnymi nazwami ulic): 

a) w kierunku z Poznania: 

 

Wolne Tory – al. Króla Przemysła II – St. Matyi – Królowej Jadwigi – Bolesława 

 

Krzywoustego – Jana Pawła II – Zamenhofa – Piłsudskiego – Inflancka – Bobrzańska - 

 

- Bolesława Krzywoustego 

 

.................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................. 

 

b) w kierunku do Poznania: 

 

Bolesława Krzywoustego – Wiatraczna – Inflancka – Piłsudskiego – Zamenhofa - 

 

Bolesława Krzywoustego – Jana Pawła II – Bolesława Krzywoustego – Królowej 

 

Jadwigi – St. Matyi – al. Króla Przemysła II – Wolne Tory 

 

.................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................. 

 

 

8. Miejsce postoju autobusów na terenie Poznania: 7) 

 

„Parking strzeżony dla autobusów” Sp. z o. o., ul. Autobusowa 1 

 

.................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................. 

 

 
7) podać siedzibę (adres) bazy eksploatacyjnej lub parkingu, na terenie których autobusy odczekują pomiędzy kursami 

kończącymi się a kursami zaczynającymi się w Poznaniu, w obrębie linii komunikacyjnej wymienionej w pkt 4. 
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9. Wykaz autobusów, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy na linii: 8) 

L. p. Marka, typ model 
Liczba miejsc Liczba 

autobusów siedzących stojących 

1 Autosan H9-35 25 44 17 

2 Jelcz 272MEX 28 53 3 

3 Jelcz PR110U 36 74 1 

4 San H100B.1 21 41 4 

5 Sanos S14 55 0 1 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 
.....................................................            ......................................................            ...................................................... 

          (miejscowość i data)                                       (pieczęć firmy)                                           (czytelny podpis  

                                                                                                                                     pełnym imieniem i nazwiskiem) 

 

 

 

 
8) wymienić wyłącznie autobusy odpowiadające wymaganym ze względu na rodzaj przewozu warunkom technicznym 

 


