
                     Płock, dnia ...................................
URZĄD MIASTA PŁOCKA
WYDZIAŁ EWIDENCJI I SPRAW OBYWATELSKICH
ODDZIAŁ EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
09-400 Płock, ul. Stary Rynek 1
tel. 24 36715 92,  24 367 16 10

 
WNIOSEK

o udzielenie LICENCJI na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:
  krajowego transportu drogowego osób

  krajowego transportu drogowego rzeczy 

  pośrednictwa przy przewozie rzeczy

1. Oznaczenie przedsiębiorcy (imię i nazwisko / nazwa) …...............................................................
     ..................................................................................................... tel ............................................

    NIP   

2. Siedziba i adres  ..........................................................................................................................
3.  Numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej oraz nazwa organu 

wydającego …................................................................................................................................ 
4.  Czas ważności licencji ................. (od  2 do 50 lat)
5. *Wnioskowana ilość wypisów do licencji .............. szt

6. *Rodzaj i liczba  pojazdów  samochodowych (wyrażone cyfrą) :
autobus I samochód osobowy samochód ciężarowy powyżej  3,5 tony d.m.c.**

W załączeniu przedkładam następujące dokumenty:

1. kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem w 
przedsiębiorstwie w krajowym lub międzynarodowym transporcie osób / rzeczy,

2. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzające niekaralność przedsiębiorcy lub oświadczenie 
przedsiębiorcy o niekaralności,

3. dokumenty potwierdzające, iż przedsiębiorca posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego w postaci:
a. roczne sprawozdanie finansowe,
b. dokumenty potwierdzające:

- dysponowanie  środkami pieniężnymi w gotówce, na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
- posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
- udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
- własność nieruchomości 
w wysokości: a/ 9.000 euro na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,

                             b/ 5.000 euro na każdy następny pojazd samochodowy,
                           c/ 50 000 euro przy wykonywaniu tr. drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie  rzeczy,

4. *oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców  spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4,
5. *wykaz    pojazdów    samochodowych      wraz   z   kserokopiami   krajowych dokumentów dopuszczających  

pojazdy do ruchu, a  w  przypadku  gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdów prawo dysponowania nimi. 

                                                                                                             ..............................................................
                                                                                                                              podpis przedsiębiorcy
 *  - nie dotyczy pośrednictwa przy przewozie rzeczy
 ** - dotyczy również zespołu pojazdów  oraz pojazdów specjalnych

UWAGA. Zgodnie z art. 95 ust 1 ustawy o transporcie drogowym - kto będąc przedsiębiorcą nie zgłasza na piśmie organowi, który udzielił licencji,  
wszelkich zmian danych, o których mowa w art. 8 ust. 2 w terminie 14 dni od dnia ich powstania lub nie zwraca licencji  lub wypisów z licencji  
organowi, który udzielił licencji w terminie 14 dni od  jej cofnięcia  podlega karze pieniężnej w wysokości 1.000,00 zł. 



.................................................................                                Płock, dnia ...................................
    imię i nazwisko  -  PESEL

.................................................................
    adres zamieszkania 

.......................................................
    nr tel. (nieobowiązkowo)

                                                                  
Oświadczenie o niekaralności do wniosku o licencję 

na transport osób  lub rzeczy

Na podstawie art. 8 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 
125, poz 874 ze zm.):

o ś w i a d c z a m,  że nie zostałem(-am) skazany(-na) prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa 
wymienione w  art. 5 ust. 3 pkt 1  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r.  
Nr 125, poz 874 ze zm.) tj. za przestępstwa umyślne: 

• karne skarbowe, 
• przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, 
• przeciwko mieniu, 
• przeciwko obrotowi gospodarczemu, 
• przeciwko wiarygodności dokumentów, 
• przeciwko ochronie środowiska, 
• przeciwko warunkom pracy i płacy, 
• przeciwko innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu 

o ś w i a d c z a m,  że nie wydano przeciwko mnie prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywanie 
działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Jednocześnie oświadczam, iż znana jest mi treść art. 233 Kodeksu Karnego który stanowi: 

„Kto,  składając  zeznanie  mające  służyć  za  dowód  w  postępowaniu  sądowym  lub  innym 
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega 
karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego  oświadczenia. 

....................................................................                                                     .........................................
podpis przedsiębiorcy / członka organu zarządzającego osoby                                                  dane dokumentu tożsamości 
prawnej/ osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową

  



......................................................................                             Płock, dnia ...................................

…................................................................................
Oznaczenie przedsiębiorcy (imię i nazwisko / nazwa)

.................................................................
               Siedziba i adres                                                    

Oświadczenie do licencji na transport osób lub rzeczy
 złożone na podstawie art. 8 ust 3 pkt 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

o transporcie drogowym (Dz. U z 2007 r. Nr 125, po. 874 ze zm.)

  dotyczy przedsiębiorcy zatrudniającego kierowców

Ja  niżej  podpisany,  będąc  uprzedzony  o  odpowiedzialności  karnej  za  składanie  fałszywych  zeznań, 
stosownie do treści art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) 
oświadczam,  iż  zatrudnieni  przeze mnie  kierowcy,  a także inne osoby niezatrudnione  przeze mnie  lecz 
wykonujące  osobiście  przewozy  na   moją  rzecz  spełniają  wymagania  określone  przepisami  ustawy  o 
transporcie drogowym,  przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz w 
innych  przepisach  określających  wymagania  w   stosunku  do  kierowców,  a  także  nie  byli  skazani 
prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, 
wiarygodności dokumentów  lub środowisku. 
                                                                                   …...................................................
                                                                                                  podpis przedsiębiorcy *

  dotyczy przedsiębiorcy niezatrudniającego kierowców

Ja  niżej  podpisany,  będąc  uprzedzony  o  odpowiedzialności  karnej  za  składanie  fałszywych  zeznań, 
stosownie do treści art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) 
oświadczam,  że  osobiście  wykonuję  przewozy,  spełniam  wymagania  określone  przepisami  ustawy  o 
transporcie drogowym,  przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz w 
innych  przepisach  określających  wymagania  w   stosunku  do  kierowców,  a  także  nie  byłem  skazany 
prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, 
wiarygodności dokumentów  lub środowisku. 

                                                                                  …...................................................
                                                                                                                         podpis przedsiębiorcy *

  
  zakreślić właściwe

* w przypadku gdy przedsiębiorca zarówno zatrudnia kierowców i jednocześnie osobiście wykonuje przewozy
   winien złożyć podpisy pod obydwoma oświadczeniami.
 

„Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym  
na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia  wolności do lat 3” (art. 233  
kodeksu karnego).
Przepisy  §1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenia, jeżeli  przepis ustawy  
przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej” (art 233  § 6 kodeksu karnego)

                                                                   



                                                                                                   Płock, dnia ........................
.................................................................
oznaczenie przedsiębiorcy (mię i nazwisko / nazwa) 

.................................................................
               siedziba i adres przedsiębiorcy

A K T U A L N Y  W Y K A Z    P O J A Z D Ó W  
do *

                  
LiCENCJI ZAŚWIADCZENIA

 

L.p. Nr rejestracyjny 
aktualny

Nr rejestracyjny 
poprzedni 

(jeśli uległ zmianie po 
zgłoszeniu do licencji lub 

zaświadczenie)

Marka pojazdu Nr podwozia VIN

                                                                                            ........................................
                                                                                                    podpis przedsiębiorcy

Pojazdy wycofane z transportu po ostatniej zgłoszonej zmianie wykazu pojazdów

L.p. Nr rejestracyjny 
aktualny

Nr rejestracyjny 
poprzedni 

Marka pojazdu Nr podwozia VIN

* - zaznaczyć właściwe



D E K L A R A C J A   W Y S T A W C Y
do weksla  „IN BLANCO”

          …..................,dnia 
....................................r.

  (Miejscowość oraz data słownie)

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

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

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

.......................................................................
(Dane przewoźnika, na rzecz którego  został  wystawiony weksel)

 

W załączeniu składam do dyspozycji1  ..............................................................................................

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

weksel  „in  blanco”  z  mojego  wystawienia,  bez  protestu,  płatny  za  okazaniem,  który  tylko2 

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

ma prawo wypełnić na sumę odpowiadającą wysokości zabezpieczenia wynikającą z art. 106 i art. 

5 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 125,  

poz. 1371), to jest na kwotę:3

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

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

tylko na rzecz4  ....................................................................................................................................

...........................................................
podpis wystawcy weksla

w przypadku spółki ipodpisy osób upoważnionych do jej 
reprezentowania zgodnie z zasadą reprezentacji 

(podpis potwierdzony notarialnie lub przez 
upoważnionego pracownika UM)

 
Opłata skarbowa za potwierdzenie podpisu -9zł za każdy

1, 2, 4  Nazwa przewoźnika, na rzecz którego wystawiony jest weksel
3  Kwota ta powinna być wyrażona w złotych polskich (suma będąca równowartością w zł kwoty wyrażonej w EURO w ustawie


