URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
UL. S. DUBOIS 3
46-100 NAMYSŁÓW
WNIOSEK
W SPRAWIE UDZIELENIA LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO
W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB POJAZDEM SAMOCHODOWYM PRZEZNACZONYM KONSTRUKCYJNIE
DO PRZEWOZU POWYŻEJ 7 I NIE WIĘCEJ NIŻ 9 OSÓB ŁĄCZNIE Z KIEROWCĄ
podstawowy

zmiana danych

zmiana dotyczy:

.......................................................................................................................................................
1. Oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedziba albo miejsce zamieszkania:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..................................……tel.:……………………………………
2. Informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo
numer w Rejestrze Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jeżeli są
wymagane:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Numer Identyfikacji Podatkowej:……………………………………………………………………………………………
4. Określenie rodzaju i zakresu transportu drogowego:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

5. Określenie czasu, na który licencja ma być udzielona (od 2 do 50 lat) ………………………… lat
6. Określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych , które przedsiębiorca będzie
wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego:

rodzaj:

liczba:

7. Określenie liczby wypisów z licencji:………………………………………………………… szt.
Do wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do
przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą należy dołączyć:
1)
2)

3)
4)

oświadczenie osoby zarządzającej transportem zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby –
załącznik nr 1,
oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub
komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą,
że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym – załącznik nr 2,
dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
oświadczenie o zamiarze zatrudnienia 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 albo oświadczenie
o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę , lecz wykonującymi osobiście

5)

6)

przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki , o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie
drogowym – załącznik nr 3a i/lub 3b,
wykaz pojazdów zawierający następujące informacje:
a) markę, typ,
b) rodzaj/przeznaczenie,
c) numer rejestracyjny,
d) numer VIN,
e) wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem – załącznik nr 4;
dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji

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

……………………………………………………………….
(podpis)

** art. 5c ust. 1 pkt 3: „znajduje się on w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu
drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości:
a.
9000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,
b.
5000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego.
Zgodnie z art.5c ust.3 „wymóg, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 2 potwierdza się:
1)
rocznym sprawozdaniem finansowym;
2)
dokumentami potwierdzającymi:
a)
dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
b)
posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
c)
udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
d)
własność nieruchomości”.

I.

Udzielam LICENCJI NR......................................................................................................................
oraz WYPIS(Y) NR..............................................................................................................................
Data............................................

II.

Podpis....................................................................

Potwierdzam odbiór LICENCJI NR..............................................................................................
oraz WYPISU NR..................................................................................................................................
z terminem ważności od..............................................do.............................................(..........lat)
Data..............................................

Podpis.............................................................

Podstawa prawna

•
•
•
•

ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140, ze zm.),
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego
( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w
sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego
oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U.2013 r., poz. 916 ze zm.)
rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w
sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na
wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U.2013 r., poz.713 ze zm.).

