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WNIOSEK O WYDANIE LICENCJI  
 

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

............................................ 
                          ( oznaczenie przedsiębiorcy – nazwa )  

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

............................................    
                                                 (NIP)     

...................................................................     Starosta Gołdapski 
     (nr w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej)     

 
Proszę o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego  
  rzeczy                       osób                         w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy  
na okres ....................(wpisać okres od 2 do 50 lat), oraz wypisów z tej licencji w ilości .....szt. 
Krajowy transport drogowy będzie wykonywany pojazdami samochodowymi pozostającymi 
w dyspozycji wnioskodawcy: 

Rodzaj pojazdu  Liczba 

Samochód osobowy nie będący taksówką osobową   

Autobus  
Samochód  ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 3,5 tony, nie będący 
taksówką bagażową  

Ciągnik samochodowy   

Zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony  

Zarządzającym transportem jest ……………………………………..…….………………….. 
                                          (imię i nazwisko) 

Do wniosku dołączam: 
1. Oświadczenie dotyczące posiadania rzeczywistej i stałej siedziby  a także bazy eksploatacyjnej w jednym  

z państw członkowskich -nie dotyczy licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. 
2. Oświadczenie o wyznaczeniu zarządzającego transportem - nie dotyczy licencji w zakresie pośrednictwa 

przy przewozie rzeczy. 
3. Kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem 

drogowym w przedsiębiorstwie wraz z umową zatrudnienia. 
4. Zaświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 06.09.2001r.  

o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r.  Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) lub oświadczenie o spełnieniu 
wymogu dobrej reputacji przez przedsiębiorcę i zarządzającego transportem - nie dotyczy licencji w zakresie 
pośrednictwa przy przewozie rzeczy. 

5. Dokumenty potwierdzające odpowiednią zdolność finansową w formie rocznego sprawozdania finansowego 
potwierdzonego przez audytora lub upoważnioną osobę w wysokości 9000 EUR w przypadku zgłoszenia 
tylko jednego pojazdu i 5000 EUR na każdy kolejny zgłoszony pojazd, lub gwarancja bankowa lub 
ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej w przypadku licencji PPPR w wysokości 50 000 EUR  
w postaci środków na koncie, albo bilansu, albo nieruchomości wraz z polisą ubezpieczenia nieruchomości. 

6. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców  spełniających warunki, o których mowa w art. 5  
ust. 3 pkt 4 ww. ustawy - nie dotyczy licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. 

7. Wykaz pojazdów samochodowych zgłoszonych do licencji  - nie dotyczy licencji w zakresie pośrednictwa 
przy przewozie rzeczy. 

8. Kserokopie krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu (np. dowód rejestracyjny, pozwolenie 
czasowe) a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów również dokument 
stwierdzający prawo do dysponowania pojazdami których mowa w pkt 8 - nie dotyczy licencji w zakresie 
pośrednictwa przy przewozie rzecz.             

9. Dowód wpłaty za wydanie licencji. 
10. Pełnomocnictwo - tylko gdy strona działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela. 
 
 
 

                           ........................................................ 
                                               ( czytelny podpis  wnioskodawcy ) 



 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Wydano licencję numer ………………… na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/rzeczy/PPPR 

oraz wypis/y z licencji na pojazdy samochodowe szt. ……………. na druku numer …………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

                           ........................................................ 
                                               ( czytelny podpis  pracownika ) 

 

 
 
 
Potwierdzam odbiór wyżej wymienionej licencji i wypisów 
        

 

          .............................................. 
                                                                                                                                                                 (data i czytelny podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej) 


