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

wniosek_OWL

(miejscowość i data)

Starosta Pruszkowski
ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków
WNIOSEK
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 z kierowcą

1. Nazwa przedsiębiorcy / imię i nazwisko: ……………………………………………………...............
……………. ( zgodnie z wpisem do działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego )
2. Adres siedziby/miejsce zamieszkania w przypadku osób fizycznych ................………………….......
..................................................................................................................................................................
3. Informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) ..............................
................................................................................................................................................................
4. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) .................................................................................................
5.

Wnioskowany okres obowiązywania licencji
Od 2 do 15 lat
(opłata 320 złotych)

Od 16 do 30 lat
(opłata 380 złotych)

Od 31 do 50 lat
(opłata 450 złotych)

(należy wpisać liczbę lat)

(należy wpisać liczbę lat)

(należy wpisać liczbę lat)

6. Rodzaj i liczba pojazdów samochodowych, którymi będą wykonywane przewozy:
Rodzaj pojazdu

Liczba

Samochód osobowy
Pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie
więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

7. Liczba wypisów z licencji .......................................................................................................................
8. Nr telefonu do kontaktu/e-mail ................................................................................................................
Załączniki do wniosku:




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 ustawy o
transporcie drogowym (1_oświadczenie_COZP).
2. Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożenie
wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy,

a)
b)
c)
d)
e)

zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące
osobiście przewóz na jego rzecz, nie posiadają prawomocnego orzeczenia o zakazie wykonywania
zawodu kierowcy.
3. Wykaz pojazdów (2_wykaz pojazdów), którymi będą wykonywane przewozy, zawierający
następujące informacje:
markę, typ,
rodzaj/przeznaczenie,
numer rejestracyjny,
numer VIN,
wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.




7. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji.
8. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik.



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

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

(pieczęć przedsiębiorstwa)

(pieczęć imienna i podpis)

 - właściwe zaznaczyć

