WNIOSEK O WYDANIE LICENCJI

Starostwo Powiatowe
Wydział Komunikacji i Transportu
Ul.Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Oznaczenie przedsiębiorcy – imię i nazwisko albo nazwa:

Adres przedsiębiorcy – siedziba albo miejsce zamieszkania:
(wpisać miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, o ile miejsce to jest tożsame z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej)

Adres korespondencyjny, nr telefonu:

CEIDG

KRS

NIP:
- na wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,
- na wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem
samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób
łącznie z kierowcą,
- na wykonanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
*)
Lp.
1.
2.

Ilość
pojazdów

Rodzaj pojazdu samochodowego
Samochód osobowy
Pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i
nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

*)Liczba wnioskowanych wypisów z licencji: ………………………………………………………….
(nie możne przekraczać liczby pojazdów zgłoszonych we wniosku)

Okres na jaki ma zostać udzielona licencja w latach: …………………………………………………
(wpisać okres nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat)

……………………………………….
data

……………………………………………….
czytelny podpis przedsiębiorcy

UWAGA! Konsekwencje błędnego lub nieczytelnego wypełnienia wniosku ponosi przedsiębiorca

Załączniki do wniosku:
Lp.

Nazwa dokumentu

1.
2.

Oświadczenie osoby zarządzającej transportem
Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych
Oświadczenie członków organu zarządzającego, osoby prawnej lub osoby
prowadzącej działalność o spełnieniu wymogu dobrej reputacji.
Dokument potwierdzający, że przedsiębiorca:
1. posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określoną
dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości:
- 9 000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do
transportu drogowego,
- 5 000 euro – każdy następny pojazd samochodowy *).
2. znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu
drogowego określonej dostępnymi środkami lub majątkiem 50 000
euro.
Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców lub o współpracy *)
Wykaz pojazdów *)
Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji

3.

4.

5.
6.
7.

Ilość
(szt.)

*) nie dotyczy pośrednictwa przy przewozie rzeczy

ADNOTACJE URZĘDOWE
(wypełnia organ udzielający licencji):
1. Poświadczenie sytuacji finansowej
a) *) licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób
samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do
przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą:
Poświadczenie sytuacji finansowej na ……… pojazd(y) samochodowy(e) tj.:
9.000 € (na pierwszy pojazd) + ……… x 5.000 € (na kolejne pojazdy) = ………….. € x
………… zł (kurs € na dzień ……………….) = ………………. zł.
Poświadczono: ………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
b) licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie
rzeczy:
Poświadczenie sytuacji finansowej w wysokości 50.000 €.
Poświadczono:…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...

2. Opłata za wydanie licencji i wypisu(ów)
Licencja na wykonywanie
transportu drogowego osób
Opłata za
licencję

2÷15 lat
15÷30 lat
30÷50 lat
2÷15 lat

Opłata za
wypis(y)

krajowego Licencja na wykonywanie transportu
drogowego w zakresie pośrednictwa
przy przewozie rzeczy
2÷15 lat
700 zł
800 zł
15÷30 lat
800 zł
900 zł
30÷50 lat
900 zł
1000 zł

……. x 77 zł = …………… zł

15÷30 lat ……. x 88 zł = …………… zł

nie dotyczy

30÷50 lat ……. x 99 zł = …………… zł
RAZEM:
3. Wydanie licencji i wypisu(ów)
Licencja: nr druku
Wypisy nr od

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 do 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sztuk 00

Potwierdzenie przyjęcia dowodu wpłaty:…………………………..
Licencję i wypisy odebrał(a):

…………………………………
(data, miejscowość)

……………………………………………………
(czytelny podpis odbierającego – pełnym imieniem i nazwiskiem)

Nr i seria dowodu tożsamości: …………………………………………………………………………
wydany przez: …………………………………………………………………………………………

……………………………………..

……………………………………

Oznaczenie przedsiębiorcy (imię i nazwisko/nazwa)

(miejscowość, data)

Oświadczenie
Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko, nr PESEL i imiona rodziców)

zamieszkały ……………………………………………………………………………………...
(miejsce zamieszkania oraz data i miejsce urodzenia)

oświadczam, że zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym będę pełnić rolę osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………………………….
data i podpis osoby zarządzającej transportem

…….….........................................
(dane dokumentu tożsamości)

…………………………………………….
Imię i nazwisko

……………………………………….
miejscowość, data

/kod/
……………………………………………………….
Adres zamieszkania

PESEL:
………………………………………………………
Imiona rodziców
………………………………………………………
Data i miejsce urodzenia
………………………………………………………
Funkcja w przedsiębiorstwie

OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI
Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że: spełniam wymóg dobrej reputacji wynikający z art. 5c ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1907 ze zm.):
a) nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe
lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi
gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i pracy
albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,
b) nie wydano mi prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywanie działalności
gospodarczej w zakresie transportu drogowego.
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,
wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. Klauzula
ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

…………………………………………………
czytelny podpis składającego oświadczenie
(członek organu zarządzającego osoby prawnej,
zarządzający spółką jawną lub komandytową lub
prowadzący działalność gospodarczą)

………………………………………………
Imię i nazwisko

……………………
/kod/

/poczta/

……………………………………………….
pieczątka firmowa

miejsce zamieszkania

OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE ZATRUDNIENIA KIEROWCÓW
Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że zamierzam zatrudnić kierowców spełniających warunki,
o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1907, z późn. zm.)
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej
z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu
sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja
prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. Klauzula ta zastępuje
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,

Nowy Dwór Maz., dnia ……………………

…………………………….
czytelny podpis przedsiębiorcy
lub pełnomocnika

………………………………………………
Imię i nazwisko

……………………
/kod/

/poczta/

……………………………………………….
pieczątka firmowa

miejsce zamieszkania

OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE WSPÓŁPRACY
Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że zamierzam współpracować z osobami
niezatrudnionymi przeze mnie lecz wykonującymi osobiście przewóz na moją rzecz, spełniającymi
warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907, z późn. zm.).
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej
z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu
sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja
prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. Klauzula ta zastępuje
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,

Nowy Dwór Maz., dnia ……………………

…………………………….
czytelny podpis przedsiębiorcy
lub pełnomocnika

……………………………, dnia …………………………
(miejscowość)
……………………………………………………..

(oznaczenie przedsiębiorcy, nazwa)

WYKAZ POJAZDÓW
Lp.

Marka,
typ
pojazdu

Rodzaj i
przeznaczenie
pojazdu

Numer identyfikacyjny pojazdu
(VIN)

Nr
rejestracyjny
pojazdu

Tytuł prawny
do
dysponowania
pojazdem*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

………………………………………
(czytelny podpis przedsiębiorcy)

Objaśnienie:
*) – należy wpisać: własność, leasing, umowa użyczenia, najem, współwłasność, umowa
przewłaszczenia

