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Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie 
przewozu osób samochodem osobowym 

                                     
       Łódź, dnia ………………………………… 

………………………………………………….. 
oznaczenie przedsiębiorcy (imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy) 
 

………………………………………………….. 
(siedziba przedsiębiorcy i adres lub miejsce zamieszkania)  
 

…………………………………………………..        Starosta Łódzki Wschodni 
(adres stałego miejsca wyk. dział. gosp. określonego  w CEiDG)                     Starostwo Powiatowe w Łodzi 

    Wydział  Komunikacji i Transportu 
………………………………………………….                                      ul. Sienkiewicza 3 90-113 Łódź           
(numer  identyfikacji podatkowej –NIP)          Tel. (42) 630-70-33 
    
 
         
          

Wnoszę o udzielenie licencji  na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu 

osób samochodem osobowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na czas oznaczony, tj. 

……………………………….. lat. (Wpisać czas nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat).    
 

Wnoszę o wydanie wypisów z licencji w liczbie ………..  odpowiadającej liczbie samochodów osobowych, 
które będę wykorzystywał (-ła) do wykonywania transportu drogowego.     
 
Do wniosku o udzielenie licencji załączam:  

a) 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, 

b) zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, 

dotyczy - przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy, zatrudnionych przez niego kierowców oraz 

osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz,  

c) wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: 

• markę, typ, 

• rodzaj/ przeznaczenie, 

• numer rejestracyjny, 

•  numer VIN 

• wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem, 

d) pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika, 
e) dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu 

drogowego osób samochodem osobowym. 

Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały. 
 

                .................................................   
                                                                                                                                            (czytelny podpis wnioskodawcy) 
 

 Uwaga: Konsekwencje błędnie wypełnionego wniosku ponosi przedsiębiorca. 
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Udzielono licencji  nr .........................    nr druku ……………...w dniu................................................... Z  
licencji  wydano wypisy w liczbie ………………. od numeru ..........................................................do 
numeru ...................................................................... 
Pobrano opłatę za wydanie licencji i wypisów  w wysokości: 
................................................................................................................................................................... 
...........................................................słownie: ......................................................................................... 
za dowodem wpłaty nr ......................................................z dnia .............................................................. 
 
 
 
..............................................                         .............................................. 
 (data wydania)                             (pieczęć i podpis wydającego) 
 
 

 
Licencję  nr ....................... nr druku  i  wypisy od nr .......................................................................... 
do nr ........................................................ otrzymałem: 
 
 
 
...............................................                                                               ............... ....................................... 
 (miejsce i data odbioru)                                                                                         (czytelny podpis odbierającego) 
 
 
 
 


