
Łęczna, dnia ……………………….. 

 

 

 

 

STAROSTWO  POWIATOWE 

                                                                                                                  w ŁĘCZNEJ 

 

                                                                                    WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, 

TRANSPORTU I DRÓG PUBLICZNYCH 

 

 

 

 

WNIOSEK 

 

o udzielenie / zmianę licencji na wykonywanie  transportu drogowego                  

w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. 
 

 

 

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: ................................................ 

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

 

3.   Okres na jaki ma zostać udzielona licencja ( w latach)  : ................................................ 

                                                                                                                            (od 2 lat i nie dłuższy niż 50 lat) 

 

 

 

 

 

 

 

Data wpływu 



 

 

 

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

                                                                             

 

L.p. 

 

Nazwa dokumentu 

 

Ilość  

(szt.) 

1. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem następującej treści: 

„Oświadczam, że zgodnie z art. 5c ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 września  

2001 r. o transporcie drogowym będę pełnić rolę osoby zarządzającej 

transportem drogowym w przedsiębiorstwie” 

 

2. Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej 

przedsiębiorstwem lub osoby zarządzającej transportem drogowym                          

w przedsiębiorstwie .  

 

3. Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby 

zarządzającej spółką jawną lub komandytową, osoba prowadząca 

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

pkt 1 ustawy o transporcie drogowym). 

 

4. Dokument  potwierdzający, że przedsiębiorca znajduje się w sytuacji 

finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej 

w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami 

finansowymi lub majątkiem w wysokości 50 000 euro **. 

 

 

5. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.  

 

 

 

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

drogowego  w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy 

      z powodu zmiany:* 

• nazwy przedsiębiorcy,  

• siedziby i adresu przedsiębiorcy.  

 

 

 

............................................. 
                       czytelny podpis Wnioskodawcy 

 

 

 

 



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

(Dz. U.  z 2019 r. , poz. 2140 z późn. zm.) 

udzielam  licencji nr .....................  na wykonywanie transportu drogowego w zakresie 

pośrednictwa w przewozie rzeczy seria ……………….. nr ……………………. 

 

 

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

 

Potwierdzenie przyjęcia dowodu opłaty za udzielenie/zmianę  licencji: 

przyjęto dowód wpłaty w wysokości ............................ zł                                                          

(słownie ............................................................................................................. zł ) 

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

                                                                                             (data)                                    (podpis przyjmującego) 

 

Potwierdzam  odbiór  licencji  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, 

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 z późn. zm.). Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

podanych na wniosku. 

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

Objaśnienia  do  wniosku: 
*) należy zakreślić właściwe, 

**) Zgodnie z art.5c ust. 3 ustawy  posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie transportu drogowego 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, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych, 
c) udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych, 

d) własność nieruchomości. 
 


