Przykładowy wniosek do ZDiT:
TTZ.708. .…………………………..

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W KOSZALINIE
Dział Transportu Zbiorowego
ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

DOT. ZEZWOLENIA
POWIADOMIENIE
o ograniczeniu kursów na czas trwania epidemii

Na podstawie art. 15 n ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych, w związku z nałożeniem kolejnych obostrzeń, zawiadamiam, że od dnia ……………..………….
wprowadzona zostaje korekta rozkładu jazdy będącego załącznikiem do Zezwolenia Nr ……………………….
udzielonego na wykonywanie regularnych specjalnych* przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
na linii Nr ………………………….…..…… na trasie …………………………………………………………………………………..………………..…
W związku z brakiem rentowności wykonywanych przewozów, będącym skutkiem niezależnych
od przedsiębiorcy okoliczności, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, ograniczone zostają kursy:
z Koszalina (przystanek: …………………………………………) o godz. …………………………………………………
z ………………………………………………………………………….…. o godz. ….…………………………………………….

Równocześnie zapewniam o zamieszczeniu aktualnej informacji pasażerskiej, w szczególności dot.
obowiązującego rozkładu jazdy / zawieszenia kursów * na wszystkich przystankach komunikacyjnych.

Koszalin, dnia ………………

…………………………………………………......
czytelny podpis /os. upow.

Przykładowy wniosek do ZDiT:
TTZ.4332. …………………………

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W KOSZALINIE
Dział Transportu Zbiorowego
ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin
DOT. PRZYSTANKÓW
POWIADOMIENIE
o ograniczeniu kursów na czas trwania epidemii

Zgodnie z pkt 8 Zezwolenia nr ………………..……… na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których
zarządzającym jest Gmina Miasto Koszalin – Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie, zawiadamiam
o zmniejszeniu od dnia ……………………………… liczby zatrzymań. W związku z ograniczeniem / zawieszeniem *
kursów na linii ……………………………………………………………………………………………………………., na podstawie art. 15 n
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, jednocześnie
wnoszę o zmianę wysokości opłaty określonej w pkt 11 w miesiącach:
- listopad 2021 r. :

kwota ……………………………. zł za …………………………… zatrzymań

- grudzień 2021 r.:

kwota ……………………………. zł za …………………………… zatrzymań

Równocześnie zapewniam o zamieszczeniu aktualnej informacji pasażerskiej, w szczególności dot.
obowiązującego rozkładu jazdy / zawieszenia kursów * na wszystkich przystankach komunikacyjnych.

Koszalin, dnia ………………

…………………………………………………......
czytelny podpis /os. upow.

