Grudziądz, ………………………………………

WNIOSEK

Starosta Grudziądzki
Starostwo Powiatowe w Grudziądzu
Wydział Komunikacji

O UDZIELENIE LICENCJI W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRZY PRZEWOZIE RZECZY - SPEDYCJA

WNIOSKODAWCA

Oznaczenie przedsiębiorcy – nazwa: ............................................................................................................
……………………………………………….............…………....…
Siedziba i adres przedsiębiorcy:

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

Numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS)
lub w ewidencji działalności gospodarczej: …...........................................
Numer NIP: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Telefon do kontaktu: ................................................................

Adres e-mail: ……………………………………………………..

na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na okres:
( zaznaczyć odpowiedni kwadrat, wpisać słownie liczbę lat)

 okres 2 do 15 lat .........................................................................................
 okres 16 do 30 lat .......................................................................................
 okres 31 do 50 lat .......................................................................................

UWAGA! Konsekwencje błędnego wypełnienia wniosku ponosi przedsiębiorca

Załączniki do wniosku:


Oświadczenie osoby zarządzającej transportem w związku z art. 8 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.)



Kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych
w przedsiębiorstwie transportem drogowym;



Kserokopia odpisu z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej.



Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP).



Zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność osób, o których mowa w art. 5 ust. 3
punkt 1 ustawy o transporcie drogowym.



Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką, spółką
komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą,
że spełnia wymóg dobrej reputacji;



Dokumenty potwierdzające spełnienie przez przedsiębiorcę warunków związanych z wymogiem
zdolności finansowej o których mowa w art. 5c ust. 2 pkt 2, w kwocie 50 000 euro, potwierdzonej:
dysponowaniem środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi
aktywami, posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych, udzielenie
gwarancji lub poręczeń bankowych, własność nieruchomości;



Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.



Pełnomocnictwo (tylko wtedy gdy strona działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela)

przedsiębiorcy

lub

osoby

zarządzającej

Opłata za udzielenie licencji na przewóz rzeczy - spedycja:

Okres czasu:
STAWKA

2 – 15 lat
800 zł

15 – 30 lat
900 zł

30 – 50 lat
1000 zł

W związku z prowadzoną działalnością w zakresie transportu drogowego wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia
10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000).

.............................................................................

.....................................................................................

(data i podpis osoby przyjmującej wniosek)

data, czytelny podpis wnioskodawcy – imię i nazwisko

 właściwe zaznaczyć
Wysokość opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego określa § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane
z wykonywaniem, przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

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

OŚWIADCZENIE OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ TRANSPORTEM
(osoba legitymująca się certyfikatem kompetencji zawodowych lub przedsiębiorca)

Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 5c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.), oświadczam, że będę pełnić rolę zarządzającego
transportem drogowym w przedsiębiorstwie:
Nazwa,adres………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

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

………………………………………………………………
data, podpis osoby legitymującej się certyfikatem

*zgodnie z art. 7a 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

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WYMOGU DOBREJ REPUTACJI *

Ja niżej podpisany (a) ………………………………………………………. nazwisko rodowe ……………………………………………………
(imię i nazwisko)

Zamieszkały (a) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(adres zamieszkania)

Data urodzenia: …………………………………………………………….. Miejsce urodzenia: ……………………………………………….....
Pesel:

Imię ojca: ………………………………………………………………….. Imię matki: ……………………………………………………………………
Oświadczam, że nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa karne skarbowe lub
przestępstwa umyślne: 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
z dnia 6 września 2001 r., o transporcie drogowym ( t.j. Dz.U. z 201p r. poz. 58 z późn. zm.).
JESTEM ŚWIADOMY/A ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA*

…………………………………………………………………
data, czytelny podpis przedsiębiorcy

*zgodnie z art. 8 ust 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn.
zm.),oświadczenie złożone przez członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w
przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzące działalność gospodarczą.
**zgodnie z art. 7a ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.) oświadczenie
składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Klauzula oświadczenia zastępuje pouczenie organu o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

