
Mogilno, dnia.................................. 

WNIOSEK O UDZIELENIE LICENCJI 

                         NA  WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU  DROGOWEGO  OSÓB/RZECZY 

                              Starosta  Mogileński 
                Starostwo  Powiatowe w Mogilnie 
                Wydział Komunikacji  Transportu i Dróg                                                                                                                              

        ( oznaczenie przedsiębiorcy – nazwa  )         

……………………………………………………………….               
                 ( siedziba przedsiębiorcy ) 
……………………………………………………………………… 
(numer w rejestrze przedsiębiorców  lub w ewidencji działalności gospodarczej) 
…......................................................................................................... 
 (nr identyfikacji podatkowej NIP) 
 
Proszę o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego ( podstawa prawna art. 5, art.8 i art. 106 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o transporcie drogowym – Dz. U. Z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z póżniejszymi zmianami oraz, art. 3, art.6 , art. 8Rozporządzenia parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE)Nr 1071/2009z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania 

zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE- wersja PL Dz. U. Unii Europejskiej L 300 z dnia 14.11.2009 

s.54,55,56,57 i 71),który będzie wykonywany pojazdami pozostającymi w dyspozycji wnioskodawcy 

 

 

1.    osób                                           2. rzeczy                      3. pośrednictwo przy przewozie rzeczy         
 
na okres ………………………………(wpisać okres od 2 do 50 lat)  
 
samochód osobowy, o liczbie miejsc większej  
niż 5 łącznie z kierowcą, nie będący taksówką osobową  

Autobus  
samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej  
większej niż 3,5 tony, nie będący taksówką bagażową  

ciągnik samochodowy  

 
Do wniosku dołączam: 
1. Kserokopię    certyfikatu    kompetencji     zawodowych   przedsiębiorcy    lub  osoby  zarządzającej    transportem   
drogowym w  przedsiębiorstwie 
2  Zaświadczenie albo oświadczenia o niekaralności osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy (tj. członków organu            
zarządzającego osoby prawnej, osób zarządzających spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy –           
osób prowadzących działalność gospodarczą). 
3.Oświadczenie o spełnieniu warunków dotyczących wymogu posiadania siedziby i bazy eksploatacyjnej zgodnie z art. 5 Rozp. 
1071/2009 WE, 
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków dotyczących wymogu dobrej reputacji zgodnie z art. 6 Rozp. 1071/2009WE,  
5.Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej, o której mowa  w  art. 5  ust. 3  pkt. 3 ustawy o transporcie  
drogowym,zgodnie z art. 7 Rozp. 1071/2009WE 
6*. Oświadczenie o spełnieniu warunków dotyczących kompetencji zawodowych zgodnie z art.8 Rozp. 1071/2009WE 
7.Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia  kierowców spełniających  warunki wymagane w  ustawie o  transporcie drogowym,                                                                                         
8.  Wykaz pojazdów samochodowych, wraz z kopiami dowodów rejestracyjnych 
9.. Dokument  potwierdzający  prawo  do  dysponowania  pojazdami ( w przypadku, gdy przedsiębiorca nie  jest właścicielem 
tych  pojazdów), 
10.Dowód wpłaty za wydanie licencji, 
11. Pełnomocnictwo (tylko gdy strona działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela). 
 
 
……………....................................................          …………………………………………………...  
     (data i podpis osoby przyjmującej wniosek)                               (czytelny podpis wnioskodawcy – pełne imię i nazwisko**) 
 
* 

 


