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

(data)

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Plac Wolności 13
47-220 Kędzierzyn-Koźle

WNIOSEK
o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu
drogowego w zakresie przewozu osób:

 samochodem osobowym

1. Oznaczenie przedsiębiorcy



pojazdem samochodowym przeznaczonym
konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7
i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

………………………….…………………………………………………………...……...…
…………………………………………………………………...........................................
(nazwa)

adres i siedziba albo miejsce zamieszkania:
a) ulica i numer

………………………….…………………….……………………………………………….

b) kod i miejscowość

...…………………….…………………………….……………..……………………………

c) telefon *)

............................................................... fax *) ….......................................................

2. Numer w rejestrze przedsiębiorców w KRS **)

 wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

4. Wnioskowany okres na jaki ma być udzielona licencja (wpisać liczbę lat):
od 2 do 15

powyżej 15 do 30

powyżej 30 do 50

5. Rodzaj i liczba pojazdów samochodowych, które będą wykorzystywane do wykonywania transportu drogowego
a) rodzaj

………………………………..……………….….. liczba

………………………………………………….

b) rodzaj

………………………………………..……….…..

………………………………………………….

6. Liczba wypisów z licencji

liczba

……………………………..

______________________________________________________
*) Nieobowiązkowe
**) Tylko w przypadku osób prawnych

1/2

Do wniosku dołączono:



oświadczenie osoby zarządzającej transportem wraz z kopią 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 o transporcie drogowy (załącznik nr 2)



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, albo oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę,
lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4
ustawy o transporcie drogowy (załącznik nr 3)



wykaz pojazdów (załącznik nr 4)



dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 3 ustawy o transporcie drogowy
(posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu
drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości: 9000 euro – na pierwszy pojazd
samochodowy przeznaczony do transportu drogowego, 5000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy
przeznaczony do transportu drogowego)



dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji w wysokości ……………………….. zł.

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

Potwierdzenie odbioru:
Wydano licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób nr ……...… na druku
……………..………… oraz …….... sztuk wypisów z tej licencji o numerach druku od ………………………….…
do ………………………….…
Potwierdzam odbiór ww. dokumentów.

……………..………………………………....……
(data i podpis osoby odbierającej)
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