Wniosek do procedury KT-31

WNIOSEK O UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO
TRANSPORTU DROGOWEGO;
POJAZDEM OSOBOWYM
POJAZDEM SAMOCHODOWYM PRZEZNACZONYM KONSTRUKCYJNIE DO
PRZEWOZU POWYŻEJ 7 I NIE WIĘCEJ NIŻ 9 OSÓB ŁĄCZNIE Z KIEROWCĄ

1. oznaczenie przedsiębiorcy, adres i siedziba albo miejsce zamieszkania

………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………
2. adres korespondencyjny nr telefonu ………………………………………………………………..………( dane nie
obowiązkowe)
3. informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jeżeli są wymagane;

……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
4. numer identyfikacji podatkowej (NIP)……..…………………….…….……………………………………………..
…………

5. określenie czasu, na który licencja ma być udzielona…………..
……………………………………………………….

6. rodzaj i liczba pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do
wykonywanie transportu drogowego;

Rodzaj pojazdu

Liczba pojazdów

Samochody osobowe
Pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu
powyżej 7 i nie więcej niż 9osób łącznie z kierowcą

7. określenie liczby wypisów z licencji

Wieliczka dnia………………………………………….

………………………………………………………
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Załączniki do wniosku

1.oświadczenie

członków

zarządzającej

spółką

organu
jawną

zarządzającego

lub

komandytową,

osoby
aw

prawnej,

osoby

przypadku

innego

przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg
dobrej reputacji.
2. zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed
złożeniem wniosku, potwierdzające, ze odpowiednio przedsiębiorca osobiście
wykonujący

przewozy,

zatrudnieni

przez

niego

kierowcy

oraz

osoby

niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego
rzecz, spełniają warunki, iż prawomocnie nie orzeczono zakazu wykonywania
zawodu kierowcy
3. dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów w wysokości: _________ zł.
4. Wykaz pojazdów.

Adnotacje urzędowe ;
Wniesiono opłatę za udzielenie licencji i wydanie wypisu (ów) w wysokości …………………………………..zł.
Wydano licencje nr ………………………………………………………………………………………………………………i wypisy;
od nr ……………………………………………………………………..do nr ……………………………………………sztuk………………

………………………………………………………………..
Data i podpis i pieczątka pracownika.
Licencje i wypisy (-y) odebrał (-a);
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko nr dowodu osobistego.

……………………………………………………………
Data i czytelny podpis odbierającego

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.

………………………………………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)
…………………………………………………………………………..
(adres zamieszkania)
PESEL;…………………………………………………………

Oświadczam, że nie zostałem/am skazany/a 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, nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego
wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.

……………………………………………………………………………

(Data i czytelny podpis składającego oświadczenie)
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Rodzaj,
przeznaczenie

Nr rejestracyjny

Nr VIN

Wskazanie tytułu
prawnego do
dysponowania
pojazdem

