
F/DG-3/A,B,C,F,G/ZAW    Wniosek dot. zawieszenia  wykonywania transportu drogowego  
nie wypełniać 

DG-......................../.......... 
ID-  

   Bielsko-Biała, dnia ............................................ 
  
…..................................................................... 
                 oznaczenie  przedsiębiorcy 
  
……………………………………………………………………. 
                   adres   przedsiębiorcy 
 
…………………………………………………………………….. 

     NIP przedsiębiorcy  /  telefon kontaktowy         Prezydent Miasta Bielska-Białej 
                                                                                          Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
                  

Zawiadamiam o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego  na podstawie: 
 

 Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką, 

 Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, 

 Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy,  

 Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym, 

 Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do 
przewozu więcej niż 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, 

 Licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie, 

 Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób,  

 Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy 
 

 nr …………….............  wydanej/go  przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej: 
 

 w całości (taksówka), nr boczny ......................... 

 w całości (rzeczy, osoby, pośrednictwo), liczba wszystkich wydanych wypisów:    ...............  

 w części, liczba wypisów z licencji odpowiadająca liczbie pojazdów, którymi zaprzestano wykonywania 
przewozów drogowych ...................................................................................  
 

  na okres:   od ………………………... do …………………….... (wpisać okres nie dłuższy niż 12 miesięcy) 

Zwrotu części opłaty wniesionej za wydanie licencji i wypisów z licencji proszę dokonać: 

 przelewem na rachunek bankowy nr  ………………………………………………….................................. 

 przekazem na adres …………………………………………………………………….......................................... 

 w siedzibie organu za pokwitowaniem 
 

W załączeniu zwracam: 
 licencję (taksówka, pośrednictwo, rzeczy, osoby) 

 zezwolenie (rzeczy, osoby)  

 wypisy z licencji (rzeczy, osoby) w ilości ............., numery wypisów............................................. 

 wypisy z zezwolenia (rzeczy, osoby) w ilości ............., numery wypisów........................................ 

 
Zwrot opłaty poniżej kwoty 5.20zł możliwy jest wyłącznie przelewem na wskazany rachunek bankowy. 
UWAGA! 
Zwrotu części opłaty dokonuje się przy zawieszeniu na okres przekraczający 3 miesiące (art.14a ust.4 ustawy z dnia 06 
września 2001r. o transporcie drogowym - tekst jednolity Dz.U. z 2016r.  poz. 1907 z późn.zm.)  

 
 

............................................................ 
                                                                                                                          czytelny podpis wnioskodawcy 
Aktualizacja druku 01.2017r.  


