
Nr sprawy …………………………..                                              ……………….……………………….. 
                                                                                                                 (miejscowość, data) 
 

 

 

                                                                                    STAROSTA STRZYŻOWSKI 

 

 

 

WNIOSEK O WYDANIE DODATKOWEGO/(-YCH) WYPISU/(-SÓW) Z LICENCJI 

NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE 

PRZEWOZU OSÓB POJAZDEM SAMOCHODOWYM PRZEZNACZONYM 

KONSTRUKCYJNIE DO PRZEWOZU POWYŻEJ 7 I NIE WIĘCEJ NIŻ 9 OSÓB 

ŁĄCZNIE Z KIEROWCĄ 
 

 
…………………………………………………………………………………………………............................................................. 
Oznaczenie przedsiębiorcy (imię i nazwisko/nazwa firmy/adres i siedziba albo miejsce zamieszkania). 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Siedziba przedsiębiorcy1 (adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – patrz 
objaśnienie). 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Nr KRS  
(tylko w przypadku osób prawnych). 
 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
Numer identyfikacji podatkowej NIP 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Dane kontaktowe przedsiębiorcy (np. nr telefonu, adres e-mail). 
 

1. Rodzaj wykonywanego transportu drogowego: przewóz osób pojazdem samochodowym 
przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie 
z kierowcą.  
                                                                                 

2. Licencja nr ………………………………………….. wydana dnia ……………………………… na okres………….. 
 

3. Ilość wnioskowanych wypisów z licencji …………....................... 
 
Do wniosku załączam wymagane przepisami prawa dokumenty (zaznaczyć właściwe): 

 Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem 

wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, 

zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz 

wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 

pkt 4, 

 Wykaz pojazdów samochodowych zawierający następujące informacje: markę, typ, 

rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do 

dysponowania pojazdem (np. własność, umowa leasingu, dzierżawy, użyczenia). 

Dowodem własności pojazdu lub jego pojedynczych zespołów jest w szczególności jeden 
z następujących dokumentów: umowa sprzedaży, umowa zmiany, umowa darowizny, umowa 
o dożywocie, faktura potwierdzająca nabycie pojazdu, prawomocne orzeczenie sądu 
rozstrzygające o prawie własności. 

 dowód uiszczenia opłaty  za każdy wydany wypis(za każdy zgłoszony pojazd) do licencji wydanej 

na okres:  

- od 5 do 15 lat      35,20 zł 



- od 15 do 30 lat      41,80 zł 

- od 30 do 50 lat      49,50 zł 

 pełnomocnictwo – w przypadku działania pełnomocnika (opłata skarbowa):   17 zł. 

 

 

…………………………………………………….. 
                                                                                        (czytelny podpis wnioskodawcy3) 

……………………………………………………………….. 
(data i podpis osoby przyjmującej wniosek) 
 
 

ADNOTACJE URZĘDOWE 

Wypis(-y) z licencji udzielono zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy: 

a) Wypisy - nr druków ….…..…............................................................., razem ............... sztuk. 

b) Przyjęto dowód wpłaty za wydanie …………………………………………………………………………………..  

w wysokości: ………….………..zł 

 

 

Data i podpis wydającego: …………………………………………………. 

 

POTWIERDZENIE ODBIORU 

Potwierdzam odbiór wypisu/wypisów w dniu …………………………. 

 

 

…………………..…………………………………………………… 
(czytelny podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objaśnienie: 



1 SIEDZIBA PRZEDSIĘBIORCY – zgodnie z art. 5 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. siedzibą przedsiębiorcy jest miejsce, w którym prowadzi on główną 
działalność, w szczególności przechowuje dokumenty księgowe, akta dotyczące pracowników, dokumenty 
zawierające dane na temat czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku, do których dostęp musi mieć właściwy 
organ, aby sprawdzić czy spełnione zostały warunki przewidziane w wyżej wymienionym rozporządzeniu.   
2 osoby będące członkami organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub 

komandytową (zgodnie z zasadą reprezentacji określona w KRS) lub osoby prowadzące działalność 
gospodarczą. 

  



WYKAZ POJAZDÓW  
aktualny na dzień ………………… 

 
 

 

           …………………………………………………… 

              (oznaczenie przedsiębiorcy – nazwa i adres) 

Lp. 
Numer 

rejestracyjny 
Marka/Typ Rodzaj/Przeznaczenie Numer VIN 

Rodzaj tytułu prawnego  

do dysponowania pojazdem 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

                                                                                                                                                                       

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

                                                                                                                                                                                 (czytelny podpis przedsiębiorcy)        


