
WNIOSEK O WYDANIE LICENCJI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

        Proszę o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej, gminy, poza granice gminy, poza granice powiatu. (wpisać właściwy obszar).......................................... 

 

 osób  (zakreślić właściwy kwadrat)       
 

na okres do dnia .................................................... (wpisać okres do 50 lat, nie krótszy jednak niż 2 lata), który będzie 

wykonywany pojazdami pozostającymi w dyspozycji wnioskodawcy (wpisać liczbę pojazdów poszczególnych rodzajów) 

 

 

przewóz osób samochodem osobowym  

 

Ilość pojazdów 

 

 
 

 
Do wniosku dołączam: 
 

1. Kserokopie odpisu z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej. 

2. Kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP). 

3. Kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem 

drogowym w przedsiębiorstwie. 

4. Zaświadczenia albo oświadczenia z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność osób, o których mowa 

w art. 5 ust. 3 pkt 1. punkt l ustawy o transporcie drogowym. 
5. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków o których mowa w  art. 7 rozporządzenia (WE) 

1071/2009 w postaci dostępnych środków finansowych,  ostatniego bilansu rocznego przedsiębiorstwa 

lub ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej w wysokości: 

a) 9 000 euro - na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego 

b) 5 000 euro - na każdy następny pojazd samochodowy 

6. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust. 3 

punkt 4, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz.U.Nr 125/2007, 

poz. 874 z późn. zmianami) 

7. Wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających 

pojazd do ruchu, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również 

dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi oraz tytuł własności 

8. Dowód wpłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji. 

9. Pełnomocnictwo (tylko gdy strona działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela) 

 

 

 

 

............................................. 
(miejscowość, data) 

 

 

Starostwo Powiatowe 

 

w    ....................................... 

 

 

......................................... 
 (data, pieczęć i podpis przyjmującego wniosek) 

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

............................................. 

 

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

............................................. 

 

............................................. 
(siedziba przedsiębiorcy – adres zam.) 

............................................. 
(numer w rejestrze przedsiębiorców albo 

w ewidencji działalności gospodarczej) 

............................................. 
(numer identyfikacji podatkowej NIP) 


