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

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

 

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

…………………………………………….………….. 
(adres siedziby przedsiębiorcy lub miejsce zamieszkania)  
 

 ……………………………………………………………………. 
(adres stałego miejsca wyk. dział. gosp. wskazanego  w CEiDG) 

……………………………………………………..         

(numer w rejestrze przedsiębiorców lub                                               Starosta Łódzki Wschodni  
informacja o wpisie do CEiDG)              Starostwo Powiatowe w Łodzi  
             Wydział Komunikacji i Transportu 
                             ul. Sienkiewicza 3 90-113 Łódź 
……………………………………………          Tel. (42) 630-70-33 
(numer  identyfikacji podatkowej – NIP)   
    
Wnoszę o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy 

przewozie rzeczy na czas oznaczony, tj. ……………………………….. lat. (Wpisać czas nie krótszy niż 2 lata i 

nie dłuższy niż 50 lat).    

 
Do wniosku o udzielenie licencji załączam:  

a) oświadczenie osoby zarządzającej transportem następującej treści: „Oświadczam,  że zgodnie 

z art. 5c ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym będę pełnić rolę  

osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie”  

b)  kopię certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej; 

c) 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, 

d)  dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 5c ust. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (dokumenty potwierdzające sytuację 

finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w  

wysokości 50 000 euro), 

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

drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. 

 
Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały. 

  
Uwaga: Konsekwencje błędnie wypełnionego wniosku ponosi przedsiębiorca. 

 

                .................................................   
                                                                                                                                                    (czytelny podpis wnioskodawcy) 
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Udzielono licencji nr ..................... nr druku  …………………………………….............  dniu........................... 
Pobrano opłatę za wydanie licencji  w wysokości: 
................................................................................................................................................................... 
...........................................................słownie: ......................................................................................... 
za dowodem wpłaty nr ......................................................z dnia .............................................................. 
 
 
 
..............................................                         .............................................. 
 (data wydania)                             (pieczęć i podpis wydającego) 
 
 

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


