.............................................................
(oznaczenie przedsiębiorcy-nazwa)

.........................................................
(miejscowość i data)

..............................................................
(siedziba przedsiębiorcy – adres)
...............................................................
(numer w rejestrze przedsiębiorców)

STAROSTA GÓROWSKI

……………………………………………
(numer identyfikacji podatkowej NIP)

WNIOSEK/ZMIANA O WYDANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE
TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB / RZECZY / SPEDYCJA
Proszę o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego na obszarze Rzeczpospolitej
Polskiej ( zakreślić właściwy kwadrat )

osób

rzeczy

spedycja

na okres do dnia .........................................................(wpisać okres do 50 lat , nie krótszy jednak niż 2 lata i nie
dłuższy niż wynikający z okresu , na który wnioskodawca posiada zabezpieczenie o którym mowa w zał. nr.6 do
wniosku ) , który będzie wykonywany pojazdami pozostającymi w dyspozycji wnioskodawcy (wpisać liczbę
pojazdów poszczególnych rodzajów
Rodzaj

Liczba

samochód osobowy, o liczbie miejsc większej niż 5 łącznie z kierowcą, niebędący
taksówką osobową
autobus
samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 3,5 tony,
zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 3,5 tony,
ciągnik samochodowy

Do wniosku dołączam:
1. oświadczenie potwierdzające posiadanie rzeczywistej i stałej siedziby na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
2. certyfikat kompetencji zawodowych wraz z umową osoby zarządzającej transportem i oświadczeniem,
3. zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o
transporcie drogowym,
4. oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji wynikający z art.6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.,
5. dokumenty potwierdzające posiadanie przez przedsiębiorcę odpowiedniej zdolności finansowej w postaci
rocznego sprawozdania finansowego potwierdzonego przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę,
gwarancji bankowej lub ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej,
6. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki ustawy o transporcie drogowym z
dnia 6 września 2001 r.
7. wykaz pojazdów samochodowych wraz z kopiami dowodów rejestracyjnych
8. dokument stwierdzający prawo do dysponowania pojazdami o których mowa w pkt. 7 (tylko w przypadku
gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów)
9. dowód wpłaty za wydanie licencji
10. pełnomocnictwo (tylko gdy strona działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela)

…………………………………………………..
(data i podpis osoby przyjmującej wniosek)

......................................................................................
(czytelny podpis pełnym imieniem i nazwiskiem)

