
                                                                                                                                                                    

WNIOSEK O UDZIELENIE LICENCJI  

NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO  

W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRZY PRZEWOZIE RZECZY 

 
 

                                                                                                                                              ………………………………………………………... 

                                                                                                                                                                                                 /miejscowość, data/ 

………………………….............................................. ………………………………………………………………………………………………………………………... 

/oznaczenie przedsiębiorcy – imię i nazwisko/nazwa firmy/ 

 

………………………….............................................. ………………………………………………………………………………………………………………………... 

/adres i siedziba przedsiębiorcy albo miejsce zamieszkania/ 
 

 
 

 

………………………….............................................. ………………………………………………………………………………………………………………………... 

/adres do korespondencji, numer telefonu., adres e-mail/ 

 

………………………….............................................. ………………………………………………………………………………………………………………………... 

/numer identyfikacji podatkowej – NIP/ 
 

 

………………………….............................................. ………………………………………………………………………………………………………………………... 
/numer KRS - tylko w przypadku osób prawnych/ 

Proszę o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy 

na okres ……………………………………………………*). 

Do wniosku dołączam: 

1. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie oraz kopia certyfikatu 

kompetencji zawodowych tej osoby. 

2. 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 którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 

drogowym. 

3. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dotyczących posiadania sytuacji finansowej zapewniającej 

podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi 

środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50 000 euro, o których mowa w art. 5c ust. 2 pkt 2 ustawy 

o transporcie drogowym.  

4. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji. 

Administratorem danych osobowych podanych na wniosku jest Starosta Namysłowski z siedzibą przy ul. Plac 

Wolności 12A, 46-100 Namysłów. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia  

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, w celu wydania licencji, zgodnie ze składanym wnioskiem. Podanie 

danych jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Jednocześnie 

wyrażam zgodę  na wykorzystanie mojego numeru telefonu oraz adresu e-mail do kontaktu ze mną**).                            
 
 
 
 

 

………………………………………….                             ...…...………………...………………………………… 
 /data, pieczęć i podpis przyjmującego wniosek/                /czytelny podpis wnioskodawcy - pełnym imieniem i nazwiskiem/ 



 

ADNOTACJE URZĘDOWE 

W dniu ……………......………..…..……. wydano licencję nr……………………….., nr druku ……………………. 

zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy. 

Data i podpis:  

 

POTWIERDZENIE ODBIORU 

Potwierdzam odbiór licencji w dniu …………………………………………………. 

 

 

                                                                                              ……………….………………………………………………. 
/czytelny podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej/ 

 

 

 

 

 

 
*) Na okres od 2 do 15 lat, od 16 do 30 lat, od 31 do 50 lat. 
 **) Niepotrzebne skreślić. 

 

 

UWAGA! KONSEKWENCJE BŁĘDNEGO  WYPEŁNIENIA FORMULARZA PONOSI PRZEDSIĘBIORCA 


