
 Stargard, dnia......…………………… 

 

 

.................................................................................. 
(oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedziba określona w KRS 

 lub  w przypadku osoby fizycznej stałe miejsca wykonywania 

 działalności gospodarczej określony w CEDG zgodnie 

z art. 7a ust. 2 u.t.d.) 

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

..................................................................................   STAROSTA STARGARDZKI 

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

..................................................................................           ul. Skarbowa 1 

(nr CEDG) ……………………………………………………………………                                                                

(Numer KRS) ..................................................................                                           73-110 Stargard   

(Numer NIP) .................................................................. 

 
 

WNIOSEK 

 
 udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego: 

  

  samochodem osobowym  pojazdem samochodowym przeznaczonym  

                   konstrukcyjnie do przewozu powyżej  

       7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą 

 

na okres ...................................(wpisać okres nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat) 

 

 

 o zmianę licencji nr .............................na wykonywanie krajowego transportu drogowego 

 osób, z powodu 

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

 

 

 o wydanie dodatkowych wypisów z licencji numer.................................... 

 

         o wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób 

  
 

 

   

 

 

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, tj: 

Rodzaj pojazdu 
Liczba 

pojazdów 

Liczba 

wypisów 

samochód osobowy (nie będący taksówka osobową)   

pojazd samochodowy do przewozu powyżej 7 do 9 osób łącznie z kierowcą   



 członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku 

 innego przedsiębiorcy - osoby prowadzące działalność gospodarczą: 

 a)  nie zostały skazane 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, 

 b)  nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu 

 drogowego; 

2. zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku 

3. Oświadczenie o kierowcach zatrudnionych przez przedsiębiorcę lub o współpracy z innymi osobami niezatrudnionymi, 

 lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, że spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4, - nie 

 orzeczono wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy; 

4. 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; 

5. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego i wypisów z tej licencji, 

 

  

 

 
Do wglądu: 
Oryginały załączonych kserokopii dokumentów 

 

 

 

 

 

 

 

.................................... 
(podpis wnioskodawcy) 

* zaznacz właściwy kwadrat 
     


