Grudziądz, …………………

Starostwo Powiatowe
w Grudziądzu
ul. Małomłyńska 1
86-300 Grudziądz

WNIOSEK
dotyczący przewozów wykonywanych:
samochodem osobowym
pojazdem samochodowym pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i
nie
więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu
osób
o zmianę licencji numer ………………….. na wykonywanie krajowego transportu drogowego w
zakresie przewozu osób z powodu zmiany:
oznaczenia przedsiębiorcy (nazwy lub imienia i nazwiska) adresu siedziby albo miejsca zamieszkania
przedsiębiorcy
numeru w rejestrze przedsiębiorców (KRS) lub danych we wpisie (CEIDG)
numeru identyfikacji podatkowej (NIP) rodzaju i zakresu transportu drogowego czasu, na który udzielono
licencji rodzaju i liczby pojazdów samochodowych

o wydanie …… dodatkowych wypisów z licencji numer ……………………. na wykonywanie
krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób
o wydanie wtórnika licencji numer ………………………… na wykonywanie krajowego
transportu drogowego w zakresie przewozu osób
1. Oznaczenie przedsiębiorcy

- ____________________________________________________

(Nazwa Przedsiębiorcy lub Imię i Nazwisko)

____________________________________________________
2. Siedziba przedsiębiorcy i adres lub miejsce zamieszkania:
a) kod, miejscowość
b) ulica, numer

- _________________________________________________
- ____________________________________________________

3. Numer w rejestrze przedsiębiorców
(KRS) lub informacja o wpisie do CEIDG
4. NIP

-

5. Rodzaj i liczba pojazdów samochodowych, które będą wykorzystywane do wykonywania
transportu drogowego
samochód osobowy …………..
pojazd samochodowy powyżej 7 do 9 osób
…………….

(podać liczbę pojazdów)

(podać liczbę pojazdów)

6. Wnioskowany okres na jaki ma być udzielona licencja (od 2 do 50 lat): ………….
(podać liczbę lat)

(na okres od 2-15 lat - opłata 700 zł, powyżej 15-30 lat - opłata 800 zł, powyżej 30 – 50 lat – opłata
900 zł)
7. Liczba wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu
osób – …………………………………
8. Telefon kontaktowy (dane nieobowiązkowe)* - __________________________________________
9. UWAGA! Konsekwencje błędnego wypełnienia formularza ponosi przedsiębiorca
Do wniosku załączono:
Oświadczenie osoby zarządzającej transportem
Kopię certyfikatu kompetencji zawodowych
Oświadczenie członka (ów) organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową lub osoby
prowadzącej działalność
gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji
Dokumenty potwierdzające, że przedsiębiorca posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie transportu drogowego określony dostępnymi środkami finansowymi lub majątkowymi w wysokości:
- 9 000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego osób,
- 5 000 euro – każdy następny pojazd.
Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego
osób określonej dostępnymi środkami lub majątkiem w wysokości 50 000 euro.
Oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców lub o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi, spełniającymi warunki
ustawowe
Wykaz pojazdów (marka, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, rodzaj tytułu prawnego dysponowania pojazdem)
Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i/lub wypisów z licencji lub zmianę licencji lub wydanie wtórnika licencji
Inne _________________________________________________________________________________________________________

właściwe zaznaczyć

............................................................................
(czytelny podpis przedsiębiorcy/pełnomocnika)

* Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Starostę Grudziądzkiego w zakresie telefonu
kontaktowego w celu przekazania informacji o przebiegu postępowania wynikającego z realizacji niniejszego wniosku

............................................................................
(czytelny podpis przedsiębiorcy/pełnomocnika)

..........................................
miejscowość, data
……………………………………….
imię i nazwisko
……………………………………….
adres zarządzającego

OŚWIADCZENIE osoby zarządzającej transportem

Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
oświadczam, że zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 2 ustawy będę pełnić rolę osoby zarządzającej
transportem drogowym w przedsiębiorstwie:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa osoby prawnej lub imię i nazwisko przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, a także siedziba i adres lub adres
zamieszkania przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną)

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia*.

.......................................................................
czytelny podpis zarządzającego transportem

* zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o transporcie drogowym oświadczenie składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Klauzula oświadczenia zastępuje pouczenie
organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

......................................................
miejscowość, data
……………………………………….
imię i nazwisko
……………………………………….
adres składającego oświadczenie

OŚWIADCZENIE o spełnianiu wymogu dobrej reputacji

Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
oświadczam, iż nie jestem osobą karaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe
lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi
gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne
mające związek z wykonywaniem zawodu oraz nie wydano względem mnie prawomocnego
orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia*.

.......................................................................
czytelny podpis składającego oświadczenie

* zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o transporcie drogowym oświadczenie składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Klauzula oświadczenia zastępuje pouczenie
organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

......................................................
miejscowość, data
……………………………………….
imię i nazwisko/nazwa
……………………………………….
adres przedsiębiorcy

OŚWIADCZENIE
A.

dotyczy przedsiębiorcy zamierzającego zatrudniać kierowców

Na podstawie art. 8 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
oświadczam, że zamierzam zatrudniać kierowców, wobec których nie orzeczono zakazu
wykonywania zawodu kierowcy.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia*.

.......................................................................
czytelny podpis przedsiębiorcy/pełnomocnika
B. dotyczy przedsiębiorcy zamierzającego współpracować z osobami niezatrudnionymi przez
niego, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz

Na podstawie art. 8 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
oświadczam, że zamierzam współpracować z osobami niezatrudnionymi przeze mnie, lecz
wykonującymi osobiście przewóz na moją rzecz, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania
zawodu kierowcy.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia*.

.......................................................................
czytelny podpis przedsiębiorcy/pełnomocnika
__________________
właściwie zaznaczyć

* zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o transporcie drogowym oświadczenie składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Klauzula oświadczenia zastępuje
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

......................................................
miejscowość, data

……………………………………….
imię i nazwisko/nazwa
……………………………………….
adres przedsiębiorcy

WYKAZ POJAZDÓW DO:
LICENCJI
NA
WYKONYWANIE
KRAJOWEGO
DROGOWEGO
W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB:

TRANSPORTU

SAMOCHODEM OSOBOWYM
POJAZDEM SAMOCHODOWYM POWYŻEJ 7 DO 9 OSÓB
WYKAZ POJAZDÓW ZGŁASZANYCH
lp

Marka

Typ

Rodzaj/
przeznaczenie

1

2

3

4

Numer
rejestracyjny
5

Numer VIN
6

Tytuł
prawny
7

…………………………………………
(czytelny podpis przedsiębiorcy/pełnomocnika)
właściwe zaznaczyć

Wydano: (wypełnia organ udzielający licencji)
1. Licencja nr druku …………………………………………………………
2. Wypisy nr od …………………… do ………………………………… sztuk …………………………
Potwierdzenie przyjęcia dowodu wpłaty ………………………
Licencję i wypisy z licencji odebrał
…………………………………………………….
(data, miejscowość)
nazwiskiem)

…………………………………………………………………….
(czytelny podpis odbierającego – pełnym imieniem i

