
WNIOSEK  O WYDANIE  LICENCJI 
 

 
……………………………………………….. 
 
………………………………………………..                
Oznaczenie przedsiębiorcy  

(imię i nazwisko lub nazwa)                                                                   STAROSTA  KĘPIŃSKI 
                                                                                                       63 - 600  Kępno 
……………………………………………….. 
 
……………………………………………….. 
Siedziba przedsiębiorcy lub miejsce 

zamieszkania przedsiębiorcy 

 
……………………………………………………….. 
 
CEIDG……………………………………………… 
 
KRS:………………………………………………… 
 
NIP:…………………………………………………. 
 
 
Określenie rodzaju i zakresu transportu drogowego* 

□ na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie 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. 
 

Lp. Rodzaj pojazdu samochodowego  Ilość pojazdów 

1 Samochód osobowy  

2 
Pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do 
przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z 
kierowcą 

 

 
 
 
Liczba wnioskowanych wypisów z licencji: ……………………….........................………………………… 
                                                                                                                               (nie może przekraczać liczby pojazdów zgłoszonych we wniosku) 

 

 
 
Okres na jaki ma zostać udzielona licencja w latach: ……………………….............……………………. 
                                                                                                                                           (wpisać okres nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat) 

 
 



 
Do wniosku załączam wymagane przepisami prawa dokumenty: 

□ oświadczenie przedsiębiorcy o spełnieniu wymogu dobrej reputacji, o którym mowa 
w art. 8 ust. 3 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym 

□ zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed 
złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście 
wykonujący przewozy ,zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione 
przez przedsiębiorcę lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz spełniają 
warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym 

□ wykaz pojazdów 

□ dowód uiszczenia opłaty 

□ inne dokumenty 

 
 
                                                                                                                                                                          
……………………………………………..                                                   …………………………………………….. 
  (data i podpis osoby przyjmującej wniosek)                                                                                           (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 
 
 

 
ADNOTACJE URZĘDOWE: 
 
W dniu ……………………… udzielono licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego 
osób samochodem osobowym / pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do  
 
przewozu powyżej 7 do 9 osób łącznie z kierowcą nr ……………………… oraz wydano  
 
…………………… sztuk wypisów z licencji, 
 
Druki od  …………………………………. do ……………………………... 
 
Data i podpis ……………………………….. 
 
 

 
 
POTWIERDZENIE  ODBIORU: 

Potwierdzam odbiór licencji oraz wypisów dniu ………………………………………  
 
 
 
 
                                                                                              ………………………………………                                                              
                                                                                                            (czytelny podpis)                   


