Nr sprawy …………………………..

……………….………………………..
(miejscowość, data)

STAROSTA STRZYŻOWSKI

WNIOSEK O WYDANIE WTÓRNIKA LICENCJI/ WYPISU/(-ÓW) 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 przedsiębiorcy2 (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. Proszę o wydanie wtórnika:
 Licencji nr ………………………………………….. wydanej dnia …………………… na okres ………………
 Wypisu(-ów) nr …………………………..…… z licencji nr ……...............................
3. Okoliczności utraty licencji/wypisu(-ów)1:


zniszczenie

 kradzież

 zagubienie

Do wniosku załączam wymagane przepisami prawa dokumenty (zaznaczyć właściwe):

 w przypadku kradzieży: kserokopię dokumentu potwierdzającego ten fakt (np. zaświadczenie wydane
przez policję o zgłoszeniu kradzieży),
 w przypadku zagubienia: oświadczenie wyjaśniające okoliczności zagubienia,
 w przypadku zniszczenia poprzedniej licencji w stopniu powodującym jej nieczytelność: zwrot
dotychczasowego wypisu/ licencji1,
 dowód uiszczenia opłaty za wydanie:
a) wtórnika licencji wydanej na okres:
- od 5 do 15 lat
- od 15 do 30 lat
- od 30 do 50 lat

32,00 zł (kradzież, zagubienie)
38,00 zł (kradzież, zagubienie)
45,00 zł (kradzież, zagubienie)

80,00 zł (zniszczenie)
95,00 zł (zniszczenie)
112,50 zł (zniszczenie)

b) wtórnika wypisu(-ów) do licencji wydanej na okres:
- od 5 do 15 lat
3,20 zł
- od 15 do 30 lat
3,80 zł
- od 30 do 50 lat
4,50 zł

 pełnomocnictwo – w przypadku działania pełnomocnika (opłata skarbowa):

17 zł.

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

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

ADNOTACJE URZĘDOWE
Wtórnik/i licencji/ wypisu(-ów)1 wydano zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy:

1. Wydano wtórnik licencji numer…………………………….
2. Wydano wtórnik(-i) wypisu(-ów) nr …………………...............................................,
razem ............... sztuk.
3. Przyjęto dowód wpłaty za wydanie …………………………………………………………………………………..
w wysokości: ………….………..zł

Data i podpis wydającego: ………………………………………………….
POTWIERDZENIE ODBIORU
Zwrócono dotychczasową/(-e) licencję/wypis(-y)

 NIE
 TAK

seria i nr …………………………………………………………..

POTWIERDZENIE ODBIORU:
Potwierdzam odbiór ww. dokumentu oraz oświadczam, że w przypadku odnalezienia utraconej
licencji zobowiązuję się do natychmiastowego zwrotu tego dokumentu do Wydziału Komunikacji
Starostwa Powiatowego w Strzyżowie.

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

 właściwe zaznaczyć
1 Niepotrzebne skreślić
2 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.
3
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 .

Strzyżów, dnia…………………………

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
(oznaczenie i siedziba przedsiębiorcy1)

OŚWIADCZENIE
Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 KK za składanie fałszywych zeznań lub zatajenie
prawdy niniejszym oświadczam, że:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………..………………………………………
(czytelny podpis przedsiębiorcy2)

1
2

wskazanie adresu bazy jest konieczne, jeżeli adres ten jest inny niż adres i siedziba przedsiębiorcy lub miejsce zamieszkania.

osoby będące członkami organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową
(zgodnie z zasadą reprezentacji określonej w K.R.S) lub osoby prowadzące działalność gospodarczą.

