Wniosek do procedury KT 32
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 ŁACZNIE Z KIEROWCĄ
POŚREDNICTWA PRZY PRZEWOZIE RZECZY

1.

Oznaczenie przedsiębiorcy, adres i siedziba albo miejsce zamieszkania;

………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.

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;

……………………………………………………………………………..………………………………………………………
3.

Numer identyfikacji podatkowej (NIP): …..………………………....……………………………………….........…………

4.

Określenie rodzaju i zakresu transportu drogowego;
osób

5.

rzeczy

Określenie czasu, na który licencja ma być udzielona: ……………………………………………………….............…..

6. Rodzaj i liczba pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywanie
transportu drogowego;1
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 licencji2

Wieliczka dnia: ………………………………………….

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

1
2

Nie dotyczy pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
Nie dotyczy pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

W załączeniu przedkładam następujące wymagane przepisami prawa dokumenty:
oświadczenie osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie wraz z kserokopią certyfikatu kompetencji
zawodowych
dokumenty potwierdzające spełnienie warunków

dot. posiadania sytuacji finansowej

zapewniającej

podjęcie

i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi
lub majątkiem, o których mowa w art. 5c ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013
r. poz. 1414 ze zm.)

Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów w wysokości: ___________ zł. –

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 o której
mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.)

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 podpis i pieczątka pracownika)

Oświadczenie osoby zarządzającej transportem.

………………………………………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

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

…………………………………………………………………………..
(nr PESEL)

„Oświadczam, że 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”

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.

……………………………………………………………………………
(Data i czytelny podpis składającego oświadczenie)

Do oświadczenia należy dołączyć kopię certyfikatu kompetencji zawodowych. (oryginał do wglądu)

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)

…………………………………………………………………………..
(nr PESEL)

Oświadczam, że nie zostałem/łam 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)

Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, albo oświadczenie o zamiarze
współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi
osobiście przewóz na jego rzecz.

………………………………………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

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

…………………………………………………………………………..
(nr PESEL)

Oświadczam, że

w stosunku do zatrudnionych przeze mnie kierowców , a także innych osób
niezatrudnionych, lecz wykonujących osobiście przewozy na moją rzecz, nie orzeczono zakazu
wykonywania zawodu kierowcy.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.

……………………………………………………………………………
(Data i czytelny podpis składającego oświadczenie)
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