WNIOSEK O UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE
TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRZY
PRZEWOZIE RZECZY
1. Oznaczenie przedsiębiorcy, adres i siedziba:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………Tel.: ...………………………………………
2. Numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS/EDG)
………………………………………….......................................................................................................
Wydany przez: ……………………………………………………………………………………………

3. Numer Regon: …………………………………………
4. Numer NIP: ……………………………………………
5. Okres ważności licencji (odpowiednio zaznaczyć):

2-15
(opłata za licencję:
800 zł osób
Opłata za każdy wypis:
88 zł osób

6.





15-30

30-50

(opłata za licencję:
900 zł osób
Opłata za każdy wypis:
99 zł osób/

(opłata za licencję:
1000 zł osób
Opłata za każdy wypis:
111 zł osób

Do wniosku załączam:
kserokopia Certyfikatu Kompetencji Zawodowych
oświadczenie osoby zarządzającej transportem
oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji
dokumenty potwierdzające posiadanie przez przedsiębiorcę zdolności finansowej:
o dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach
bankowych lub dostępnymi aktywami,
o posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych
o udzielanie gwarancji lub poręczeń bankowych,
o własność nieruchomości.

 dowód opłaty za wydanie zaświadczenia i wypisów.

…………………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

7. Wydano:
Licencję Nr ………………………………

8. Potwierdzam odbiór w/ wym. dokumentu:

…………………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

.................................................
miejscowość, data

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany:
……...………………………………………………...…………………………………………,
(imię i nazwisko)
Numer certyfikatu: ………………………………….

oświadczam, że zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001r o transporcie drogowym
będę pełnić rolę osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie.

OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM ŚWIADOMY(A) ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ
ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 oraz z 2013 r. poz. 21
i poz. 567), zobowiązuję się zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił zezwolenia na wykonywanie
zawodu przewoźnika drogowego, zmiany danych, o których mowa w art. 7a ww. ustawy, nie później
niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

..........................................................
Czytelny podpis zarządzającego transportem

................................................
miejscowość, data

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany(-a) ……...……………………………………………………..……………,
(imię i nazwisko)

zamieszkały(-a) ……...…………………………………………………………………………,
(adres zamieszkania)

legitymujący(-a) się dowodem osobistym ……….…………………………………………….,
wydanym przez …………………………………………………………………………………
numer PESEL …………………………………………………………………………………...
oświadczam że:
nie zostałem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa karno skarbowe
lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi
gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy
albo innym mającym związek z wykonywaniem zawodu,
ponadto nie wydano mi prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania
działalności w zakresie transportu drogowego.

OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM ŚWIADOMY(A) ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ
ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA.

.........................................................................
Czytelny podpis przedsiębiorcy*/osoby zarządzającej transportem

* osoby będące członkami organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową (zgodnie
z zasadą reprezentacji określonej w K.R.S) lub osoby prowadzące działalność gospodarczą

