
Łęczna, dnia ……………………………... 

 

 

STAROSTWO  POWIATOWE 

                                                                                         w ŁĘCZNEJ 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI,  

TRANSPORTU I DRÓG PUBLICZNYCH 

 

 

 

WNIOSEK 

o udzielenie / zmianę licencji na wykonywanie  transportu drogowego 

 

1. Oznaczenie przedsiębiorcy ( nazwa lub imię i nazwisko przedsiębiorcy) 

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

     PESEL ...................................................... , 

     Nr w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej ........................ 

2. Siedziba przedsiębiorcy - adres  albo miejsce zamieszkania : 

a) miejscowość, ulica, numer - .............................................................................................. 

b) telefon - .................................................................. , faks ................................................. 

c) REGON: ................................................................. , NIP: ........................................... 

KRS:  …………………………………………………….. 

    Ustanowieni pełnomocnicy : .................................................................................................... 

3. Określenie zakresu  transportu drogowego *) : 

     - na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób    

        samochodem osobowym, 

     - na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób    

        pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 

        7  i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. 

         
Rodzaj pojazdu samochodowego Ilość pojazdów 

Samochód osobowy ........... szt. 

Pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu 

powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcy ........... szt. 

 

 

4. Okres na jaki ma zostać udzielona licencja (w latach)  : ................................................ 
                                                                                                                            (od 2 lat i nie dłuższy niż 50 lat) 

 

 

 

5.Liczba wnioskowanych  wypisów z licencji: ............................................................ 
                                                                                                   (nie większa od liczby zgłoszonych  pojazdów)         

 

 

 

 

 

 

 

Data wpływu 



I. Do wniosku o udzielenie licencji / zmiany, załączam : 

                                                                             

 

L.p. 

 

Nazwa dokumentu 

 

Ilość 

(szt.) 

1. Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby 

zarządzającej spółką jawną lub komandytową, osoby prowadzącej 

działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji (art.5c ust.1 

pkt1 ustawy o transporcie drogowym). 

 

2. Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniej niż miesiąc 

przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca 

osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz 

osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcą, lecz wykonujące osobiście 

przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 

pkt 4 (prawomocnie nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu 

kierowcy). 

 

3. Wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę, typ, 

rodzaj/przeznaczenie, nr rejestracyjny, nr VIN, wskazanie tytułu prawnego 

do dysponowania pojazdem). 

 

4. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji.  

 

 

 

 

II. Zmiana licencji nr …………………..  na wykonywanie krajowego 

transportu  drogowego  i wypisów nr …….. …………… z licencji, 

 

      z powodu zmiany:* 

• nazwy przedsiębiorcy, 

• siedziby i adresu przedsiębiorcy. 

 

 
………………………………….. 

czytelny podpis Wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Działając  na  podstawie  ustawy  z  dnia  6  września  2001r.  o  transporcie  drogowym  

(Dz. U. z 2019 r. , poz. 2140) udzielam  licencji nr ........…….. na wykonywanie 

krajowego transportu drogowego seria …………..                 nr ………… 

 

oraz  wydaję   wypis/y   numery : od ……….. do ……….  sztuk ……….. ,                      

seria   .......…. , nr od   .......…………., do ………………. 

 

 

Data  .........................................  Podpis   ...................................................… 
                                                                                     (podpis i pieczęć osoby upoważnionej) 
 

 

Potwierdzenie przyjęcia dowodu opłaty za udzielenie/zmianę  licencji  i wypis/ów*  : 

przyjęto dowód wpłaty w wysokości :  ............................ zł ( słownie ....................................... 

...................................................................... zł ) 

                                                                 .................................. ,      ............................................ 

                                                                                           data                                          podpis przyjmującego 

 

Potwierdzam  odbiór  licencji  nr.............................    oraz  wypisu/ów  nr...........................              

z  terminem  ważności  do...................................... 

Data ..................................             Podpis .................................................... 

 

Administratorem danych osobowych podanych na wniosku jest Starosta Łęczyński, z siedzibą:  Al. Jana Pawła II 

95A, 21-010 Łęczna. Zebrane dane będą przetwarzane zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz.Urz. UE L Nr 119, w celu wydania 

licencji i wypisów, zgodnie ze składanym wnioskiem. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich 

danych i ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 6 września 2001 r.             

o transporcie drogowym (Dz. U.  z 2019 r., poz. 2140). Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

podanych na wniosku. 

 

…………………………………. 
(data i czytelny podpis wnioskodawcy) 

Objaśnienia  do  wniosku: 

 

*) należy zakreślić właściwe. 

 

 


