
Formularz F.WK.20.2 
….................................................. 

                                                                                                                       / miejscowość, data / 
  ......................................... 
  /Pieczęć wnioskodawcy/ 

                                                                                                                

  STAROSTA POWIATU 
                                                                                               W Y S Z K O W S K I E G O  

 
WNIOSEK  

o udzielenie / zmianę* licencji na wykonywanie transportu drogowego  
w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy: 

 

1. Oznaczenie przedsiębiorcy - ………..................................................................................................................... 
 

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

2. Adres i siedziba przedsiębiorcy albo miejsce zamieszkania:  
 
………………………………..…...................................................................................................................................... 

(adres przedsiębiorcy) 
 

……………………………………..................................................................................................................................... 
(siedziba przedsiębiorcy) 

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(miejsce zamieszkania przedsiębiorcy) 

 

3. Numer telefonu - ................................................................…..................................................................... 

4. Informacja o wpisie do CEIDG**              TAK                                     NIE 

5. Numer KRS - …………………………………………………. 

6. Numer NIP - ...................................................  

7. Wnioskowany okres na jaki ma być udzielona licencja: **                0-15                 15-30                 30-50  

8. Zarządzający transportem: 

a) imię i nazwisko - ...…………………………….…………………………………………………..……..……………………………….. 

b) adres zamieszkania - ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

c) numer certyfikatu kompetencji zawodowych - ……………………………………………………………………………….. 

Do wniosku o udzielenie o udzielenie / zmianę* licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa 
przy przewozie rzeczy dołącza się: ** 
 

1. oświadczenie osoby zarządzającej transportem następującej treści: „Oświadczam, że zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt. 2  
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 58) będę pełnić rolę osoby 
zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie” oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej 
osoby;  

2. 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 ww. ustawy; 

3. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 5c ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, tj. znajduje się 
w sytuacji finansowej zapewniającej podjecie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu 
drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50.000 euro; 

4. dowód uiszczenia opłaty za wydanie/zmianę*licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie 
pośrednictwa przy przewozie rzeczy; 

 
                 

.....................................................................          
( Czytelny podpis wnioskodawcy) 



 
WYPEŁNIA ORGAN UDZIELAJĄCY LICENCJĘ: 

 

9. Potwierdzenie opłaty za wydanie/zmianę* licencji: 

dowód wpłaty KP Nr ...............................................        z dnia ..............................   

opłata w wysokości   ............................................... zł.   

 

                ...............................             ................................................. 
                                                                          /data/                                                     /osoba potwierdzająca wpłatę/ 

10.  Adnotacje urzędowe: 

 

 

 

 

 

 

11. Wydano/zmieniono* licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy      

przewozie rzeczy numer ........................................................... 

 

 

                                                                              .................................                   ............................................ 
                                                                                            / data /                                      /   podpis wydającego /  

 

 

 

12. Licencję odebrał/a: 

 

 

 

..............................................................                  ..........................                  ........................................................ 
                /imię i nazwisko osoby upoważnionej/                                  /data/                                             /podpis osoby upoważnionej/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  - skreślić, jeśli nie dotyczy 

** - zaznaczyć właściwe kwadraty literą „X” 


