
WNIOSEK O UDZIELENIE LICENCJI 
 

 

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

 

......................................................                                        Malbork, dnia ................................ 
        ( oznaczenie przedsiębiorcy – nazwa) 

...................................................... 
            ( siedziba przedsiębiorcy – adres) 

......................................................                        Starostwo Powiatowe 
          (numer w rejestrze przedsiębiorców) 

......................................................              w Malborku 
                    (telefon) 

………………………………….. 

                                (NIP) 

  

Proszę o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego  

rzeczy / osób / w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy* na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej (zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego), 

na okres: ...................................... (wpisać okres ważności od 2 do 50 lat) 

oraz wypisów do w/w licencji. 

 

Lp Rodzaj pojazdu samochodowego Liczba pojazdów 

1. Samochód osobowy nie będący taksówką osobową  

 
2. Autobus  

 
3. Samochód ciężarowy lub ciągnik samochodowy o d.m.c. 

powyżej 3,5 tony 
 

4. Zespół pojazdów o d.m.c. powyżej  3,5 tony  

 
 

 

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

                                                                                                                                                       (podpis przedsiębiorcy) 

* - niepotrzebne skreślić. 

Do wniosku  dołączam: 

1. kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym  

w przedsiębiorstwie.  

2. oświadczenie przedsiębiorcy dotyczące posiadania dobrej reputacji w celu dostępu do zawodu przewoźnika drogowego. 

3. oświadczenie zarządzającego transportem  o posiadaniu dobrej reputacji. 

4. oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportu w imieniu 

przedsiębiorcy, że spełnia warunki, o których mowa w art.4 ust.2 lit. c rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 oraz wymóg 

dobrej reputacji. 

5. dokumenty potwierdzające spełnienie warunku o którym mowa w art. 7 rozporządzenia nr 1071/2009 WE z dnia 21 

października 2009r.(Dz.Urz.UE L300 z 14.11.2009, str.51)tj. posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej 

zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. W tym celu 



przedsiębiorca wykazuje poświadczone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę roczne sprawozdanie 

finansowe lub w drodze odstępstwa właściwy organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorstwa wykazał 

swoją zdolność finansową za pomocą zabezpieczenia takiego jak gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym 

ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym 

przedsiębiorstw ubezpieczeniowych składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo. 

6. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, 

7. **wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu,  

a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem, dokument potwierdzający prawo do dysponowania nim. np. na 

podstawie umowy najmu z opcją zakupu, umowy najmu lub umowy leasingu. 

8. oświadczenie przedsiębiorcy o posiadaniu rzeczywistej i stałej siedziby w jednym z państw członkowskich.( 

przedsiębiorca musi w danym państwie członkowskim posiadać siedzibę położoną w tym państwie członkowskim wraz 

z lokalami, w których prowadzi główną działalność, w szczególności dokumenty księgowe, akta dot. pracowników, 

dokumenty zawierające dane na temat czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku oraz wszelkie inne dokumenty, do 

których dostęp musi mieć właściwy organ, aby sprawdzić, czy spełnione zostały warunki przewidziane w 

rozporządzeniu 1071/2009 WE. Państwa członkowskie mogą wymagać, aby przedsiębiorcy na ich terytorium 

udostępniali również inne dokumenty w swoich lokalach w dowolnej chwili. 

9. oświadczenie przedsiębiorcy  dot. bazy eksploatacyjnej (przedsiębiorca  musi w danym państwie członkowskim 

prowadzić działalność związaną z pojazdami w sposób rzeczywisty, ciągły oraz przy użyciu niezbędnego sprzętu 

administracyjnego, a także odpowiedniego sprzętu technicznego i urządzeń technicznych w bazie eksploatacyjnej, która 

znajduje się w tym państwie członkowskim.) 

10. Dowód uiszczenia wpłaty za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/rzeczy( 

zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. 

11. Pełnomocnictwo. 

 

 

 

 

 

 

 

Wypełnia organ wydający licencje. 

 

Wydano licencję nr ................................ ważną do dnia ...........................  

oraz wypisy w liczbie ..................... sztuk o numerach druków: 

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

 

 

Dowód wpłaty nr ....................................... z dnia....................................... 

na kwotę ........................... zł . 

 

Potwierdzam odbiór w/w licencji i wypisów. 

  

Malbork, dnia ...............................             ...................................................... 

                (czytelny podpis) 

 

 


