
    F/DG-3/F/3   Wniosek dot. wydania dodatkowych wypisów w licencji na transport drogowy osób  sam. 
                              osob. / poj. 7-9 osób 
    

                                 nie wypełniać 

DG-7341-............/.......... 
ID-  

 
                                                                                                                                              Bielsko-Biała, dnia ......................................... 

............................................................       
        oznaczenie  przedsiębiorcy 
 
........................................................... 
           adres  przedsiębiorcy 

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

   NIP przedsiębiorcy / Numer  telefonu                                                                  Prezydent Miasta Bielska-Białej   
                                           Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 

 

WNIOSEK 

Zwracam się z prośbą o wydanie  dodatkowych  wypisów  dla  pojazdów  o  numerach   rejestracyjnych  

................................................................................    w ilości   .............. szt.  do licencji  na  transport  

drogowy osób samochodem osobowym / pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie 

 do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9  osób łącznie*  nr  ....................... wydanej  przez Prezydenta  

Miasta Bielska-Białej. 

 
Liczba użytkowanych pojazdów po zmianach : ............................. szt.  

 Zmiana obowiązuje od dnia   .............................. . 

 
Do wniosku załączam: 

1. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków , o których mowa w art. 5c ust.1 pkt.3  ustawy o transporcie drogowym, tj. 
potwierdzenie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie  działalności gospodarczej  
w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości: 

a. 9 000 euro –  na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego, 
b. 5 000 euro –  na każdy następny pojazd samochodowy 

2. Wykaz pojazdów samochodowych –  zał. Nr 13, 
3. Dowód uiszczenia opłaty za zmianę  licencji i wypisów z licencji. 

(opłata za wyd. dod. wypisu  szt. 1 do licencji  2-15 lat – 77,00zł, powyżej 15-30 lat – 88,00zł, powyżej 30-50 lat – 99,00zł.) 
 

 

............................................................ 
                       czytelny  podpis  wnioskodawcy 
                                                                                                                               
 
Objaśnienia do pkt. 1 załączników: 
Zgodnie z art. 5c ust.3  ustawy z dnia 06 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r.poz. 1414 
 z późn. zm.)  „wymóg o którym mowa w art.5c  ust. 1 pkt. 3  potwierdza się: 

1. rocznym sprawozdaniem finansowym, 
2. dokumentami  potwierdzającymi: 

a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami, 
b) posiadanie akcji lub udziałów lub innych  zbywalnych papierów wartościowych, 
c) udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych, 
d) własność nieruchomości.” 

 
 

*  niepotrzebne skreślić 
Aktualizacja druku 12.2015r.  


