WNIOSEK

o udzielenie licencji na wykonywanie

krajowego transportu drogowego w zakresie
przewozu osób:

samochodem osobowym
pojazdem

samochodowym

przeznaczonym

konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie
więcej niż 9 osób

na okres1)

lat,

imię i nazwisko / nazwa firmy
siedziba przedsiębiorcy/ adres głównego miejsca wykonywania działalności
adres do korespondencji,
telefon kontaktowy / fax / e-mail,
numer identyfikacji podatkowej NIP,
widnieje w CEiDG/ nie widnieje w CEiDG*, widnieje w KRS/ nie widnieje w KRS*

numer KRS (tylko w przypadku osób prawnych).
liczba wypisów z licencji

___________

1

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 2017 r. poz. 2200 ze zm.)

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. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 ze zm.)

oświadczenie przedsiębiorcy stwierdzające spełnienie wymagań określonych w przepisach w stosunku do
zatrudnionych przez niego kierowców.

dowody rejestracyjne _______ pojazdów wymienionych w wykazie, którymi będą wykonywane
przewozy rzeczy/osób oraz dokument stwierdzający prawo do dysponowania tymi pojazdami.

Leszno, dnia

podpis wnioskodawcy

*) niepotrzebne skreślić
) na czas od 2 do 15 lat, od 16 do 30 lat, od 31 do 50 lat
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OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI
Ja niżej podpisany(a)

nazwisko
rodowe

(imię i nazwisko)
zamieszkały(a)

(adres zamieszkania)

Imię
ojca:

Imię
matki:

PESEL

Oświadczam,

za przestępstwa

że

nie

karne

zostałem

skarbowe

skazany
lub

prawomocnym

przestępstwa

wyrokiem

umyślne:

sądu

przeciwko

bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności
dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo innym przepisom
dotyczącym

wykonywania

zawodu,

a

ponadto

nie

wydano

wobec

mnie

prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w

zakresie transportu drogowego (art. 5c ust. 1 pkt 1 lit. a, b ustawy o transporcie
drogowym (Dz. U. z 2017, poz. 2200 ze zm.)

JESTEM

ŚWIADOMY/A

ODPOWIEDZIALNOŚCI

FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA.

Leszno, dnia

KARNEJ

ZA

ZŁOŻENIE

podpis wnioskodawcy
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OŚWIADCZENIE OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ TRANSPORTEM
Oświadczam, że zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 2* ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 ze zm.) będę pełnić rolę osoby
zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie.

*licencji udziela się przedsiębiorcy jeżeli przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca
w przedsiębiorstwie transportem drogowym legitymuje się certyfikatem kompetencji zawodowych

OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI
KARNEJ ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA.

Leszno, dnia

podpis
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OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że kierowcy, których zatrudniam (lub zamierzam zatrudnić) oraz inne

osoby niezatrudnione przeze mnie, lecz wykonujące osobiście przewozy na moją

rzecz, spełniają (będą spełniać) wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 6

września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 ze zm.) oraz
nie wydano wobec nich prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania
zawodu kierowcy (art. 5c ust. 1 pkt 4 ww. ustawy).

Leszno, dnia

podpis wnioskodawcy
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WYKAZ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, KTÓRYMI BĘDZIE WYKONYWANY
TRANSPORT DROGOWY
MARKA I TYP
POJAZDU

RODZAJ/

PRZEZNACZENIE

NR
REJESTRACYJNY
POJAZDU

Leszno, dnia …………………..

NR PODWOZIA VIN

RODZAJ TYTUŁU PRAWNEGO DO
DYSPONOWANIA POJAZDEM

…………………………..
Podpis wnioskodawcy
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POUCZENIE
o przysługujących środkach prawnych

(Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców Dz. U. z 2018 r., poz. 646 ze zm.)

1. Wniosek należy złożyć z kompletem załączników (wskazanych we wniosku).
Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca a sprawy
szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
(Podstawa prawna: art. 35 §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).

2. Wniosek złożony bez wymaganych dokumentów i nieuzupełniony w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania, zostanie pozostawiony bez
rozpoznania.

(Podstawa prawna: art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego Dz. U. z 2018r. poz. 2096.).

3. Niniejsza sprawa nie może być załatwiona milcząco.

(Podstawa prawna: art. 122a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).

4. Do dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa należy dołączyć dowód
zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Opłatę skarbową należy wpłacić na
rachunek bankowy:
Urząd Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
26102030880000830200057513

(Podstawa prawna: art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. z 2018 r.
poz. 1044 ze zm.).

5. Tryb odwoławczy: Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Lesznie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za
pośrednictwem Prezydenta Leszna.
(Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).

6. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku termin jego rozpatrzenia biegnie od
dnia wpływu uzupełnionego wniosku.
(Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 marca 2018 r.
poz. 646 ze zm.).

Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018r.

“Z klauzulą informacyjną zgodną z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w
Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Leszna.”
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