
Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w 
zakresie przewozu osób samochodem osobowym 

lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie 
do przewozu powyŜej 7 i nie więcej niŜ 9 osób łącznie z kierowcą. 

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

             ( miejscowość, data ) 

 

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

 

..................................................................  STAROSTA BĘDZIŃSKI 
 
 

.................................................................. 
( siedziba przedsiębiorcy – adres/miejsce zamieszkania ) 

 
 

.................................................................. 
(informację o wpisie do (CEIDG) albo numer w (KRS) 

 
 

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

 
Proszę o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób 

(zakreślić właściwy kwadrat) 

        samochodem osobowym, 
 

        pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie 
        do przewozu powyŜej 7 i nie więcej niŜ 9 osób łącznie z kierowcą 
 

na okres do dnia ........................................................... (wpisać okres do 50 lat, nie krótszy jednak niŜ 2 lata), 
który będzie wykonywany pojazdami pozostającymi w dyspozycji wnioskodawcy. (wpisać liczbę pojazdów 
poszczególnych rodzajów) 

RODZAJ POJAZDU LICZBA 

samochód osobowy 
 

pojazd samochodowy przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu 
powyŜej 7 i nie więcej niŜ 9 osób łącznie z kierowcą

 
 

 
Liczba wypisów z licencji.................................. 
Do wniosku dołączam: 

1. Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie, 
- oświadczenie (druk Nr 1), 

2. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, 
osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej 
działalność gospodarczą, Ŝe spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1, ustawy o 
transporcie drogowym (druk Nr 2), 

3. Dokumenty potwierdzające posiadanie zdolności finansowej, potwierdzonej: 

− rocznym sprawozdaniem finansowym potwierdzonym przez audytora lub odpowiednio upowaŜnioną osobę, 

− dysponowanie środkami pienięŜnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami, 

− posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych, 

− udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych, 

− własność nieruchomości. 
w  wysokości 9.000 EURO na pierwszy pojazd i 5.000 EURO na kaŜdy następny. 

4. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki,  (druk Nr 3) 
5. Wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu.  
6. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdami o których mowa w pkt 5 (tylko w przypadku gdy przedsiębiorca nie 

jest właścicielem pojazdów). 
7. Dowód wpłaty za wydanie licencji. 
8. Pełnomocnictwo (tylko gdy strona działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela). 

Stosownie do art. 41 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele 
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji o kaŜdej zmianie swojego adresu. 
W razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek 
prawny. 
 
 
                                                                                                                                               ............................................................................ 
                                                                                                                                                            (czytelny podpis wnioskodawcy) 



Druk Nr 1 
 

OŚWIADCZENIE  
do wniosku o wydanie licencji na wykonywanie krajowego 

transportu drogowego w zakresie przewozu osób  
samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym 

przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyŜej 7 i nie więcej  
niŜ 9 osób łącznie z kierowcą. 

 
Ja niŜej podpisany(-na):           
 
 

……...……………………………………………… 
(imię i nazwisko) 
 

……...……………………………………………… 
(adres zamieszkania) 
 

……...……………………………………………… 
(PESEL) 

 
……...……………………………………………… 
(certyfikat kompetencji zawodowych Nr) 

 

 

Oświadczam, Ŝe zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

6 września 2001 r. o transporcie drogowym będę pełnić rolę osoby 

zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie 

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

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

NIP: .......................................... 

 

OŚWIADCZAM, śE JESTEM ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA 
ZŁOśENIE FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA. 

(zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym) 

 
 
 
 

......................................................     .......................................................... 
                 (miejscowość data)      Czytelny podpis 



Druk Nr 2 
 
 

OŚWIADCZENIE  
do wniosku o wydanie licencji na wykonywanie krajowego 

transportu drogowego w zakresie przewozu osób  
samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym 

przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyŜej 7 i nie więcej  
niŜ 9 osób łącznie z kierowcą. 

 
Ja niŜej podpisany(-na):           
 
 

……...……………………………………………… 
(imię i nazwisko) 
 

……...……………………………………………… 
(adres zamieszkania) 
 

……...……………………………………………… 
(PESEL) 

 

 

Oświadczam, Ŝe zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o transporcie drogowym spełniam wymogi 
dobrej reputacji i: 
a) nie zostałem(-łam) skazany(-na) prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: 
przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi 
gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub 
warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z 
wykonywaniem zawodu, 
b) nie wydano mi prawomocnego orzeczenia zakazującego 
wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu 
drogowego. 
 

 

OŚWIADCZAM, śE JESTEM ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA 
ZŁOśENIE FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA. 

(zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym) 

 

 
 
 
 

......................................................     .......................................................... 
                 (miejscowość data)      Czytelny podpis 



Druk Nr 3 
 
 

OŚWIADCZENIE  
do wniosku o wydanie licencji na wykonywanie krajowego 

transportu drogowego w zakresie przewozu osób  
samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym 

przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyŜej 7 i nie więcej  
niŜ 9 osób łącznie z kierowcą. 

 
Ja niŜej podpisany(-na):           
 
 

……...……………………………………………… 
(imię i nazwisko) 
 

……...……………………………………………… 
(adres zamieszkania) 
 

……...……………………………………………… 
(PESEL) 

 

 

Oświadczam, iŜ zamierzam zatrudniać kierowców oraz 

współpracować z osobami niezatrudnionymi przeze mnie, lecz 

wykonującymi osobiście przewóz na moją rzecz, spełniającymi 

warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 

6.09.2001 r. o transporcie drogowym. 

 

 

OŚWIADCZAM, śE JESTEM ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA 
ZŁOśENIE FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA. 

(zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym) 

 

 
 
 
 

......................................................     .......................................................... 
                 (miejscowość data)      Czytelny podpis 



 

Wykaz Pojazdów Samochodowych 

 
 

          .......................................................... 
         Czytelny podpis 

Lp. Marka i rodzaj pojazdu 
Nr 

rejestracyjny 
Nr VIN 

rodzaj tytułu 
prawnego do 

dysponowania 
pojazdem 

1. 

    

2. 

    

3. 

    

4. 

    

5. 

    

6. 

    

7. 

    

8. 

    

9. 

    

10. 

    


