___________________________________

Pisz, dnia ______________

___________________________________
(oznaczenie przedsiębiorcy, siedziba - adres)

___________________________________
(numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej)

___________________________________
(numer NIP)

Starostwo Powiatowe
w Piszu
Wydział Komunikacji i Transportu

WNIOSEK
o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy
Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001r. – o transporcie drogowym (tj.
Dz. U. z 2012r., poz. 1265 z późn. zm.) wnoszę o udzielenie licencji na wykonywanie
krajowego transportu drogowego osób.
•

wnoszę o udzielenie licencji na okres ____________________________
(wpisać ilość lat: od 2 do 50 lat)

•

liczba pojazdów samochodowych:
rodzaj

liczba

Autobusów
Samochodów osobowych
Do wniosku dołączam:
1. Kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej
transportem drogowym w przedsiębiorstwie;
2. Zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności osób (dotyczy: przedsiębiorcy transportowego;
zarządzającego transportem) o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 1 ustawy o transporcie drogowym;
3. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej zapewniającej spełnienie
zobowiązań finansowych w każdym momencie roku finansowego. Przedsiębiorca musi wykazać, że
co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9 000 EUR w przypadku
wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd;
4. Oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców spełniających wymagania określone w przepisach
ustawy o transporcie drogowym, ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz innych przepisach
określających wymagania w stosunku do kierowców, a także nie byli skazania prawomocnym
wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu,
wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska;
5. Wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych dopuszczających
pojazd do ruchu, a w przypadku gdy Przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również
dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi;
6. Oświadczenie przedsiębiorcy o spełnieniu wymogu dobrej reputacji, o którym mowa w art. 6
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE Nr 1071/2009 - (do czasu określenia sposobu
dokumentowa w przepisach krajowych);
7. Oświadczenie przedsiębiorcy o spełnieniu wymogu posiadania siedziby i bazy eksploatacyjnej
zgodnie z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE Nr 1071/2009 - (do czasu
określenia sposobu dokumentowa w przepisach krajowych);
8. Pełnomocnictwo (tylko gdy strona działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela).

______________________
(czytelny podpis wnioskodawcy)

