
                                                                                                                                                                    

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 

 
 

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

                                                                                                                                                                                                 (miejscowość, data) 

 

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

(oznaczenie przedsiębiorcy – imię i nazwisko/nazwa firmy) 

 

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

(siedziba przedsiębiorcy określona w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS),  a w przypadku przedsiębiorców 

będących osobami fizycznymi - adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej określony w Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)) 
 
 

 

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

(adres do korespondencji, numer telefonu., adres e-mail**)) 

 

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

(numer identyfikacji podatkowej – NIP) 
 

 

………………………….............................................. ………………………………………………………………………………………………………………………... 
(numer KRS - tylko w przypadku osób prawnych) 

 

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

(liczba wypisów z licencji) 

 

Proszę 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 okres ……………………………………………………*), który będzie 

wykonywany pojazdami pozostającymi w dyspozycji wnioskodawcy (wpisać liczbę pojazdów  poszczególnych 

rodzajów). 

 

 

Rodzaj pojazdu samochodowego Liczba pojazdów 

1. Samochód osobowy  

2. Pojazdem samoch.  przeznaczonym konst. do przewozu  powyżej 7 osób i nie   

    więcej niż 9 osób  

3. Samochód specjalny  

 



 

Do wniosku dołączam: 

1) 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; 

2) zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, 

potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego 

kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, 

spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym, tj. nie orzeczono 

prawomocnie zakazu wykonywania zawodu kierowcy; 

3) wykaz pojazdów zawierający następujące informacje:  

a) markę, typ, 

b) rodzaj/przeznaczenie, 

c) numer rejestracyjny, 

d) numer VIN, 

e) wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem; 

4) dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej 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 29 sierpnia 

1997 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………………………..… oraz wypisy w il. sztuk …………………..  

Druki nr od …………………………………………….............................................................................…………………..  

Druki nr do …………………………………………………...................................................................................................  

zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy. 

Data i podpis:  

 

POTWIERDZENIE ODBIORU 

Potwierdzam odbiór licencji i wypisu/ów 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 


