
  F/DG-3/F/1   Wniosek dot. wydania licencji  na transport drogowy osób  sam. osobowym  / poj. 7-9  osób 
                                  

nie wypełniać 

DG.7341. ............/.......... 
ID-  

Bielsko-Biała, dnia .................................... 

      Prezydent Miasta Bielska-Białej 
      Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 
Proszę o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie  
przewozu osób : 

  samochodem osobowym        pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie  
      do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie 
 

1. Oznaczenie przedsiębiorcy:       .................................................................................................................... 

    ...................................................................................................................................................................... 
 
2. Adres i siedziba przedsiębiorcy albo miejsce zamieszkania dla przedsiębiorcy – osoby fizycznej: 
     
    ..................................................................................................................................................................... 
 
3.  
 

 Numer w rejestrze przedsiębiorców KRS ....................................................................................... 

 Informacja  o wpisie do CEIDG (dla przedsiębiorcy – osoby fizycznej)     TAK      NIE 

 
4. Numer identyfikacji podatkowej NIP  ......................................................................................................... 
 
5. Liczba i rodzaj pojazdów samochodowych wykorzystywanych do wykonywania transportu  drogowego:   

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

      ................................................................................................................................................................... 
 
6. Wnioskowany termin ważności licencji : .............................. (wpisać okres nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat). 

 
7. Wnoszę o wydanie  .................... sztuk  wypisów z licencji. 
 
Do wniosku załączam: 
1. Oświadczenie o miejscu zamieszkania  (dot. tylko osoby  fizycznej – przedsiębiorcy)  –  zał. Nr 6, 
2. Oświadczenie  członków organu zarządzającego osoby prawnej, osób zarządzających spółką jawną lub komandytową, 

a przypadku innego przedsiębiorcy  - osoby prowadzącej  działalność gospodarczą, o spełnianiu wymagań określonych 
w art.5c ust.1 pkt.1 ustawy o transporcie drogowym  –  zał. Nr 7, 

3. Kopię certyfikatu kompetencji zawodowych, 
4. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem  – zał. Nr 11, 
5. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków , o których mowa w art. 5c ust.1 pkt.3  ustawy o transporcie drogowym, tj. potwierdzenie sytuacji 

finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie  działalności gospodarczej  
w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości: 

a) 9 000 euro –  na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego, 
b) 5 000 euro –  na każdy następny pojazd samochodowy 

5. Oświadczenie o zamiarze  zatrudniania kierowców spełniających warunki, o których mowa w art., 5c ust.1 pkt.4 ustawy   
o transporcie drogowym   –  zał. Nr 12, 

6. Wykaz pojazdów samochodowych –  zał. Nr 13, 
7. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji. 
        (opłata za wydanie licencji 2-15 lat – 700,00zł, 1 szt. wypisu – 77,00zł, powyżej 15-30 lat – 800,00zł, 1 szt. wypisu – 88,00zł,  
         powyżej 30-50 lat  – 900,00zł., 1 szt. wypisu – 99,00zł)  
 

 

 

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

                       czytelny  podpis  wnioskodawcy 
Aktualizacja druku  01.2017r.               
 

 



 
 

Objaśnienia do pkt. 4 załączników: 
Zgodnie z art. 5c ust.3 ustawy z dnia 06 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r.poz. 1907 
z późn. zm.) „wymóg o którym mowa w art.5c ust. 1 pkt. 3 potwierdza się: 
1. rocznym sprawozdaniem finansowym, 
2. dokumentami potwierdzającymi: 
   a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami, 
   b) posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych, 
   c) udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych, 
   d) własność nieruchomości.” 


