
 

 

 

Imię i nazwisko albo nazwa przedsiębiorcy    Prudnik, dnia …………………………………… 

…………………………………………………………………………………….   

……………………………………………………………………………………. 

 

Siedziba i adres firmy  ………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

NIP: ……………………………………………………………………………. 

Telefon ………………………………………………………………………. 

 

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego Transportu 
drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy 

 

Proszę o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego Transportu drogowego 
w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. 

 

Numer w rejestrze 
przedsiębiorców : 

 

Numer NIP:  

Czas na jaki licencja ma być 
udzielona : 

 

 

 

 

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

       data               podpis 

 

*siedziba wraz z lokalami, w których przedsiębiorca prowadzi główną działalność, w której znajdują się w szczególności 
dokumenty księgowe, akta dotyczące pracowników, dokumenty zawierające dane na temat czasu prowadzenia pojazdu i 
odpoczynku oraz wszelkie inne dokumenty, do których dostęp musi mieć organ udzielający zezwolenia 

Starosta Prudnicki 

Ul. Kościuszki 76 
48-200 Prudnik 

Tel.77 436 93 00 fax : 77 436 93 01 
kt@powiatprudnicki.pl  

www.powiatprudnicki.pl 

 

mailto:kt@powiatprudnicki.pl


 Zgodnie z art.8 ust. 3 z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym do wniosku o udzielenie 
licencji na wykonywanie krajowego Transportu drogowego dołączam następujące dokumenty : 

1) Oświadczenie osoby zarządzającej transportem 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 

3) Dokument potwierdzający posiadanie zabezpieczenia w wysokości 50.000 EURO 

4) Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji 

5) Informacja o wpisie do CEiDG lub numer w rejestrze KRS 

6) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego – osoba zarządzająca transportem lub osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą 

 

Zabezpieczenie 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 

Przy ocenie sytuacji finansowej, o której mowa w ust.1 pkt 3 i ust.2 pkt 2, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank 
Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana. 


