Mielec, dnia ……………….…………………….…………..

STAROSTA POWIATU MIELECKIEGO

WNIOSEK
 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


o wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o przeniesieniu uprawnień wynikających
z licencji nr ............................................... 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 z powodu*:
 śmierci osoby fizycznej posiadającej licencję i wstąpienia na jej miejsce spadkobiercy, w tym
również osoby fizycznej będącej wspólnikiem, w szczególności spółki jawnej lub
komandytowej**
 połączenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 września
2000 roku Kodeks spółek handlowych, przedsiębiorcy posiadającego licencję**

1. Oznaczenie przedsiębiorcy (zgodnie z CEIDG albo KRS): …..………………………………………………………..……………………………..……………………….………………………..……….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..……

2. Adres i siedziba albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy (proszę wpisać miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, o ile miejsce to jest
tożsame z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej):
2.1. Kod pocztowy, miejscowość: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..…
2.2. Ulica, numer: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….…………………
3. Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
3.1. Telefon kontaktowy/adres e-mail (pole nieobowiązkowe): …………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………
4. Informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze
przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS): …..…………………………………………………………………………….………………………………………………….……………….………
5. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….……………………………….…
6. Rodzaj i liczba pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu
drogowego: pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie
z kierowcą w liczbie:

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

7. Czas, na jaki licencja ma być udzielona (nie krócej niż 2 lata i nie dłużej niż 50 lat): …………………………………………………………………………….………….…
8. Liczba wypisów z licencji: ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….…

 Proszę skreślić niewłaściwe
**
Proszę zaznaczyć odpowiednie pole
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9. Do wniosku załączam:
9.1. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem następującej treści: „Oświadczam, że zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt
2 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym będę pełnić rolę osoby zarządzającej transportem
drogowym w przedsiębiorstwie” oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby;
9.2. 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 roku o transporcie
drogowym;
9.3. Dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków dotyczących posiadania sytuacji finansowej, zapewniającej
podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi
środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 9.000 euro na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do
transportu drogowego i 5.000 euro na każdy następny pojazd samochodowy przeznaczony do transportu
drogowego (art. 5c ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym). Wymóg ten
potwierdza się: rocznym sprawozdaniem finansowym; dokumentami potwierdzającymi: dysponowanie środkami
pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami, posiadanie akcji, udziałów lub
innych zbywalnych papierów wartościowych, udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych, własność
nieruchomości (Art. 5c ust. 3 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym);
9.4. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5c ust 1 pkt 4
Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym, 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 z dnia 6 września 2001 roku o transporcie
drogowym; (w stosunku do zatrudnionych przez przedsiębiorcę kierowców, a także innych osób niezatrudnionych
przez niego, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz, nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu
kierowcy);
9.5. Wykaz pojazdów, zawierający: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie
rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem;
9.6. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji;
9.7. Pełnomocnictwo
9.8. Inne załączniki (proszę wymienić): …..………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………….………………………………………………….……………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………….………………………………………………….……………………………………………………………………………….……………………

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

(Data i czytelny podpis przedsiębiorcy lub pełnomocnika)

POTWIERDZENIE ODBIORU LICENCJI I WYPISÓW
Wydano licencję nr: ………………………………………………..……………………..………
Wydano wypisy od numeru: …………………………………………………………… do numeru ……………………………………….…………..……… sztuk: ……..……………………….……………………………

Potwierdzam odbiór w/w dokumentów: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..……….……
(Data i czytelny podpis przedsiębiorcy lub pełnomocnika)
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