KmiT-W-29/5

WNIOSEK O UDZIELENIE LICENCJI
........................................................
(miejscowość, data)

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

.............................................................
(oznaczenie przedsiębiorcy)

STAROSTA LIDZBARSKI
.............................................................

ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

.............................................................
(adres siedziby przedsiębiorcy lub adres zamieszkania)*)

CEIDG ..................................................
KRS ......................................................
NIP ......................................................
Nr telefonu .........................................
Określenie rodzaju i zakresu transportu drogowego – Proszę o udzielenie licencji: **)
na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób
samochodem osobowym.
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.
na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie
rzeczy.
***)
Lp.

Rodzaj pojazdu samochodowego

1.

Samochód osobowy.

2.

Pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu
powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

Liczba pojazdów

Liczba wnioskowanych wypisów z licencji ***): ........................................................................
(nie może przekraczać liczby pojazdów zgłoszonych we wniosku)

Okres na jaki ma zostać udzielona licencja w latach: ..……………………………………………………..……
(wpisać okres nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat)

*) w przypadku osób fizycznych należy wpisać miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, o ile miejsce to jest tożsame z miejscem prowadzenia
działalności gospodarczej.
**) należy zakreślić tylko jeden rodzaj licencji.
***) nie dotyczy licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

Do wniosku załączam:
Lp.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Ilość
(szt.)

Nazwa dokumentu
Oświadczenie osoby zarządzającej transportem oraz kopię certyfikatu kompetencji
zawodowych tej osoby; ****).
Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką
jawną lub komandytową lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg
dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym.
Dokumenty potwierdzające, że przedsiębiorca znajduje się w sytuacji finansowej
zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu
drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości
50.000 euro. ****). Wymóg posiadania zdolności finansowej w wysokości 50.000 EUR
potwierdza się:
- rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym zgodnie z załącznikami do
ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (tj. Dz.U.2019.351 ze zm.);
- dokumentami potwierdzającymi:
o dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych
lub dostępnymi aktywami,
o posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
o udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
o własność nieruchomości.
Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem
wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy,
zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz
wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c
ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym, tj. potwierdzające, że w stosunku do ww. osób
prawomocnie nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy ***).
Wykaz pojazdów ***)
(w przypadku gdy do wykazu pojazdów wpisano pojazdy niezarejestrowane w Powiecie
Lidzbarskim, należy także dołączyć kserokopie krajowych dowodów rejestracyjnych tych
pojazdów wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do dysponowania tymi pojazdami).
Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji.

............................................................................
(czytelny podpis przedsiębiorcy – osoby będące członkami organu
zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną
lub komandytową (zgodnie z zasadą reprezentacji określoną w KRS)
lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą).

Wydano: (wypełnia organ udzielający licencji)
1. Licencja: nr druku ....................................................
2. Wypisy: nr od ........................................... do ........................................ sztuk .....................
Licencję i wypisy z licencji odebrał:

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

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

(data)

(czytelny podpis odbierającego)

***) nie dotyczy licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
****) dotyczy tylko licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

