
  
Wniosek dot. wydania licencji  na transport drogowy osób  sam. osobowym  / pojazdem  7-9  osób                                 

nie wypełniać 
SOP-VII.7341. ............/.......... 

ID-  

 
Bielsko-Biała, dnia .................................... 
 
 
      Prezydent Miasta Bielska-Białej 
      Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości 
 
Proszę o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie  
przewozu osób : 

 samochodem osobowym        pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjne  
       do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie 

 
1. Oznaczenie przedsiębiorcy:  …..................................................................................................................... 

    .................................................................................................................................. .................................... 
 
2. Adres  przedsiębiorcy:  …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
    ........................................................................................................................................ ............................. 
 
3.  
 

 Numer w rejestrze przedsiębiorców KRS ....................................................................................... 

 Informacja  o wpisie do CEIDG (dla przedsiębiorcy – osoby fizycznej)     TAK      NIE 
 

4. Numer identyfikacji podatkowej NIP  ......................................................................................................... 
 
5. Liczba i rodzaj pojazdów samochodowych wykorzystywanych do wykonywania transportu  drogowego:   

      .............................................................................................. .....................................................................  

      ............................................................................................... .................................................................... 
 
6. Wnioskowany termin ważności licencji : .............................. (wpisać okres nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat). 
 
7. Wnoszę o wydanie  .................... sztuk  wypisów z licencji. 
 
Do wniosku załączam: 

☐ Oświadczenie o miejscu zamieszkania  (dot. tylko przedsiębiorcy  –  osoby  fizycznej)  –  zał. Nr 6, 

☐ Oświadczenie  członków organu zarządzającego osoby prawnej, osób zarządzających spółką jawną lub komandytową, 
a przypadku innego przedsiębiorcy  - osoby prowadzącej  działalność gospodarczą, o spełnianiu wymagań określonych 
w art.5c ust.1 pkt.1 ustawy o transporcie drogowym  –  zał. Nr 7, 

☐ Oświadczenie o zamiarze  zatrudniania kierowców spełniających warunki, o których mowa w art., 5c ust.1 pkt.4 ustawy   
o transporcie drogowym   –  zał. Nr 12, 

☐ Wykaz pojazdów samochodowych –  zał. Nr 13, 

☐ Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (dotyczy przedsiębiorcy osobiście  
wykonującego przewozy, zatrudnionych kierowców oraz osoby niezatrudnione, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz) 

☐ Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji. 
        (opłata za wydanie licencji 2-15 lat – 320,00zł, 1 szt. wypisu – 35,20zł, powyżej 15-30 lat – 380,00zł, 1 szt. wypisu – 41,80zł,  
         powyżej 30-50 lat  – 450,00zł., 1 szt. wypisu – 49,50zł)  
 

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

Aktualizacja druku   styczeń 2020  r.                                                                                                                          czytelny  podpis 
 
 


