…………………………………….
(miejscowość, data)

WNIOSEK O WYDANIE LICENCJI

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

……………………………………………………….

…………………………………………………

……………………………………………………….

…………………………………………………
(siedziba przedsiębiorcy
lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy*)

……………………………………………………….

…………………………………………………
…………………………………………………
( nr telefonu - nieobowiązkowy)

CEIDG …………………………..
KRS………………………………
NIP ………………………………
Określenie rodzaju i zakresu transportu drogowego**)

□ – na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym;
□ – 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;

□ – na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
***)
Lp.

Rodzaj pojazdu samochodowego

1.

Samochód osobowy

2.

Pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu

Ilość pojazdów

powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

Liczba wnioskowanych wypisów z licencji …………………………………………………………………..………………...
(nie może przekraczać liczby pojazdów zgłoszonych we wniosku)

Okres na jaki ma zostać udzielona licencja w latach ……………………………………………………………
(wpisać okres nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat)
*) wpisać miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, o ile miejsce jest tożsame z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej
**) należy zakreślić tylko jeden rodzaj licencji
***) nie dotyczy pośrednictwa przy przewozie rzeczy
****) dotyczy tylko pośrednictwa przy przewozie rzeczy

…………………………………….
(miejscowość, data)

Do wniosku załączam:
Lp.
Nazwa dokumentu
1.
Oświadczenie osoby zarządzającej transportem ****)
2.
Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych ****)
3.
Oświadczenie członków organu zarządzającego, osoby prawnej,
osoby zarządzającej lub osoby prowadzącej działalność o
spełnieniu wymogu dobrej reputacji
4.
Dokument potwierdzający, że przedsiębiorca:
1. znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu
drogowego określonej dostępnymi środkami lub majątkiem 50 000
euro. ****)
5.
Zaświadczenie o niekaralności ***)
6.
Wykaz pojazdów ***)
7.
Dowód uiszczenia opłaty

Ilość (szt.)

…………………………………………………….
(data i czytelny podpis wnioskodawcy)

Wydano: (wypełnia organ udzielający licencji)
1. Licencja: nr druku ………………………………….
2. Wypisy: nr druku od ……………………….. do …………………………… sztuk ………
Potwierdzenie przyjęcia dowodu wpłaty …………………………………..

Licencja i wypisy z licencji odebrał:

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

…………………………………….
(czytelny podpis odbierającego)

Administratorem danych osobowych Petentów jest Starosta Gryfiński. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa w celu wykonania usługi oraz przez okres wynikający z odrębnych przepisów
prawa. Podanie danych ma charakter dobrowolny jednak ich niepodanie może uniemożliwić poprawne
wykonanie usługi. Petentowi przysługuję prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania i
poprawiania. Petent ma prawo do usunięcia (art. 17 ust. 1 Rozporządzenie PE UE 2016/679 z dnia 27.04.2016
r.), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. W celu realizacji przysługujących Petentowi praw powinien
się zgłosić do Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Petent wyraża zgodę na otrzymywanie od Starostwa
Powiatowego w Gryfinie informacji o statusie usługi dostępnymi kanałami komunikacji telefonicznej i
elektronicznej.

