WNIOSEK
O WYDANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU
DROGOWEGO W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRZY PRZEWOZIE
RZECZY

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

KI- 44-113
F- 01
Strona:1
Stron: 3

Wydanie 3

Siedlce, ...................................................

(nr rejestru organu właściwego do wydania licencji)
wypełnia Urząd

PREZYDENT MIASTA SIEDLCE

1. ............................................................................................................................................................................................
(oznaczenie przedsiębiorcy: imię i nazwisko albo nazwa przedsiębiorcy)

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

2. ............................................................................................................................................................................................
(siedziba i adres przedsiębiorcy albo miejsce zamieszkania)

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

3. NIP ................................................................................................................

4. KRS : ............................................................................
4. Okres ważności licencji do ............................................
5 Załączniki –str.2
…………………………………………………..
(Imię i nazwisko wnioskodawcy, pieczęć)

…………………………………………………

( czytelny podpis przedsiębiorcy)

x/ zaznaczyć i wypełnić właściwe

Pobrano opłatę

xx/

dnia ............................., przelew bankowy/ nr kwitariusza...................................................................

- za licencję ..................... zł, słownie: ………………………………………………………………………………………......
...........................................................................................................................................................................................
...............................................................
( podpis pracownika)
xx/Wypełnia Urząd/

WNIOSEK
O WYDANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU
DROGOWEGO W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRZY PRZEWOZIE
RZECZY

KI- 44-113
F- 01
Strona:2
Stron: 3

Wydanie:3

Załączniki:
1/ Oświadczenie osoby zarządzającej transportem oraz kopia 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 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz.
1907, z późn. zm.);
3/ Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art. 5c ust. 2 pkt 2 cyt. ustawy o transporcie
drogowym, tj. licencję udziela się przedsiębiorcy, jeżeli 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
(Przy ocenie sytuacji finansowej stosuje się średni kurs ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący
w ostatnim dniu roku poprzedzający rok, w którym ocena jest dokonywana).
Posiadanie sytuacji finansowej 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) własności nieruchomości
4/ Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.

(do wglądu oryginały dokumentów wymienionych pkt 3,4)

Na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym przewoźnik drogowy jest obowiązany
zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił licencji zmiany danych, o których mowa
w art. 8 cyt. ustawy, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.
...............................................................................

( czytelny podpis przedsiębiorcy)

Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat
za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 916)/

Opłaty za licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy:
- 800 zł - licencja od 2 do 15 lat

- 900 zł - licencja powyżej 15 do 30 lat
- 1 000 zł- licencja powyżej 30 do 50 lat
- 10% powyższej opłaty - za zmianę licencji
- 10% powyższej opłaty - za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy
- 25% powyższej opłaty – za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy .
Opłatę za udzielenie licencji określona cyt. rozporządzenie z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane
z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916) można
wpłacać gotówką w kasach Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, Biuro Obsługi Interesanta w godz.7.45 – 15.00, w poniedziałki
do godz.17.30 lub przelewem na rachunek bankowy Urząd Miasta Siedlce ING Bank Śląski S.A. 281050 1894 1000 0022 1545 6456
Nie podlega opłacie skarbowej-art.3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)

WNIOSEK
O WYDANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU
DROGOWEGO W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRZY PRZEWOZIE
RZECZY

KI- 44-113
F- 01
Strona:3
Stron: 3

Wydanie:2

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany(-a)
................................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

zamieszkały(-a) ................ .....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
(data i miejsce urodzenia)

oświadczam, że x/ :
zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 2 ** ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1414, z późn. zm.) będę pełnić rolę osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie;
spełniam wymóg dobrej reputacji wynikający z art. 5 c ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy* o transporcie drogowym .
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Siedlce, dnia ......................................
…………………………………...........................................................
(czytelny podpis zarządzającego transportem)

............................................................................................................
(czytelny podpis przedsiębiorcy)

x/ zaznaczyć i wypełnić właściwe
Podstawa prawna:

*art. 5c ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm. ) „ ..członkowie organu zarządzającego osoby prawnej,
osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą :
a) nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywania
zawodu,
b) nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego”.
**art. 5c ust.1 pkt 2 cyt. ustawy „przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem
drogowym legitymuje się certyfikatem kompetencji zawodowych”.

WYCZYŚĆ

DRUKUJ

