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Zgodnie ze standardami ISO 9001 

Weszło w życie w dniu _______ 2014 roku 

ІК-41/03 

Wersja 01 

Zmieniono stron 00/02 

Komitet wykonawczy Iwano-Frankowskiej Rady Miejskiej  

KARTA INFORMACYJNA 

Wypisywanie i wydawanie zezwoleń przewoźnikom miasta  

Оryginał: upoważniony ds. ISO 

kopii: zgodnie z rejestrem do wysłania  
 

Wykonano: Uzgodniono: Zatwierdzono: 

Dyrektor Departamentu Gospodarki 

Komunalnej, Transportu i 

Łączności 

_______________ М. Smuszak 

Upoważniony ds. ISO 

 

 

_______________А.B.Łys  

Mer miasta 

 

 

______W.А.Аnuszkewyczus  

"___"_________ 2014r. "___"_________ 2014 r. "___   "_________ 2014 r. 
 

1 Komórka organizacyjna 

świadcząca usługę 

Departament Gospodarki Komunalnej Transportu i 

Łączności  

2 Miejsce składania 

dokumentów 

Departament Gospodarki Komunalnej, Transportu i 

Łączności  

ul.Nezależności, 7, biuro 202 

telefon: 725117 

e-mail:dkgmvk@ukr.net 

strona internetowa: www.mvk.if.ua 

Godziny otwarcia: 

Poniedziałek  – piątek : 9.00 - 16.00 

przerwa obiadowa: 12.00 - 13.00 

3 Wymagane załączniki 1.Wniosek na udział w konkursie z przewozu pasażerów na 

transporcie publicznym. 

2.Kwestionariusz do wniosku dla udziału w konkursie za 

wzorem. 

3.Kopia wypisu lub wyciągu z Jedynego Państwowege 

Rejestru osób prawnych i osób fizycznych przedsiębiorców 

(ul. Nezależności, 9, tel.55-21-73).  

4.Poświadczona notarialnie kopia licencji na prawo 

udzielania usług z przewozu pasażerów. 

(w przypadku, jeżeli przewoźnik uczestnik bierze udział  

w kilku konkursach, które przeprowadzone na jednym 

posiedzeniu komitetu konkursu, kopia licencji na prawo 

udzielania usług z przewozu pasażerów może składać się 

 w jednym egzemplarze). 

5.Lista środków transportowych, oferowanych dla 

wykorzystania na trasie autobusowej  z określeniem marki, 

modelu, miejsc pasażerskich (z zaznaczeniem «z miejscem 

kierowcy/bez miejsca kierowcy»), VIN-kod pojazdu, numer 

rejestracyjny, rok wyprodukowania pojazdu. 

6.Kopii kartek licencjonowanych na środki transportu 

oferowane dla przewozów (Państwowa Inspekcja Ukrainy 

ds. Transportu Nadziemnego, Iwano-Frankowsk,  

ul. Topolyna, 4, tel.55-45-65). 

mailto:dkgmvk@ukr.net
http://www.mvk.if.ua/
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  7.Dowód opłaty za udział w konkursie. 

8.Kopii zaświadczeń o rejestracji pojazdu lub tymczasowe 

talony rejestracyjne autobusów, oferowanych do użytku na 

trasie autobusowej. 

9.Lista pojazdów, przystosowanych do przewozu osób 

niepełnosprawnych, oferowanych dla roboty na trasie 

autobusowej, lub pisemne zawiadomienie o ich braku. 

10.Kopia opisu kadrowego, podatkowych rozliczeń kwot 

dochodu, naliczonego (opłacone) na rzecz płatników 

podatku, і kwot otrzymanego z nich podatku (wzór  nr1 DF) 

za ostatnie dwa pełne kwartały. 

Uwaga: 

Dokumenty dla udziału w konkursie przyjmowane w 

ciągu 30 dni kalendarzowych z dnia ogłoszenia 

konkursu). 

4 Kolejność i sposób 

składania dokumentów  

Osobiście lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo 

(poświadczone notarialnie). 

5 Wymagane opłaty Wartość opłaty za udział w konkursie określa uchwała 

Komitetu wykonawczego Rady Miejskiej. 

r/r 31512931700002 

MFO 836014 

JPROPU 20568100 

6 

 

Termin załatwienia sprawy 

 

30 dni kalendarzowe po ogłoszeniu oferty konkursu  

 

7 Wynik świadczenia usługi Umowa na przewóz pasażerów autobusami na trasach 

miejskich i zezwolenie na przewóz pasażerów 

8 Sposób odbioru 

dokumentów 

Osobiście lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo 

 (poświadczone notarialnie). 

9 Podstawa prawna 1.Ustawa Ukrainy  o transporcie drogowym. 

2.Rozporządzenie nr 1081 GMU z dnia 03 grudnia 2008 r. 

 o zatwierdzeniu zasad przeprowadzenia konkursu 

dotyczącego przewozu pasażerów na trasie autobusowej na 

transporcie publicznym, z póz. zm. i dopełnieniem 

wprowadzonymi przez Rozporządzenie nr 233 GMU z dnia 

08 kwietnia 2013 r. 
 
 

 

 

 

 

 
 


