
STAROSTWO POWIATOWE ul. T. Kościuszki 16, 99-300 Kutno 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU ul. Królowej Jadwigi 7, 99-301 Kutno 

DANE KONTAKTOWE: tel./fax.: 24/355-47-23, e-mail: transport@powiatkutno.eu,  

http://www.powiatkutno.eu 

godziny przyjęć 8:00-14:30 od poniedziałku do piątku  

 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE LICENCJI W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRZY 

PRZEWOZIE RZECZY 
 

 

 

        Kutno, dnia ............................................. r. 

 

       
 STAROSTA  

 KUTNOWSKI 

 
 

Proszę o udzielenie licencji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa  

przy przewozie rzeczy na okres .............................. lat. 

 

Dane identyfikacyjne Wnioskodawcy: 
 

1. Oznaczenie przedsiębiorcy, adres, siedziba albo miejsce zamieszkania: ……………………………………... 

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

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

2. Informacja o wpisie do CEIDG albo numer w KRS (o ile jest wymagany): ……………………………………. 

3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): ……………………………………………………………………….. 

 

Do wniosku załączam: 

1……………………………………………… 

2……………………………………………… 

3……………………………………………… 

4……………………………………………… 

5……………………………………………… 

6……………………………………………… 

7……………………………………………… 

 

 

 

                                                                     ......................................................................................... 
       (czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 



POUCZENIE: 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym do wniosku  

o udzielenie licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy dołącza się: 

1) oświadczenie osoby zarządzającej transportem następującej treści: "Oświadczam, że zgodnie  

z art. 5c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym będę pełnić rolę osoby 

zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie" oraz kopię certyfikatu kompetencji 

zawodowych tej osoby; 

2) oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną  

lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą, 

że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym; 

3) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 3 lub ust. 2 pkt 

2 ustawy o transporcie drogowym (posiadanie środków finansowych lub majątku w wysokości 50 000 

euro) tj. roczne sprawozdanie finansowe lub dokumenty potwierdzające: dysponowanie środkami 

pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami; posiadanie akcji, 

udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych; udzielenie gwarancji lub poręczeń 

bankowych; własność nieruchomości; 

4) dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji. 

 

OPŁATY: 

 

Opłata w zł 

okres ważności licencji w latach 

od 2 do 15 powyżej 15 do 30 powyżej 30 do 50 

800 900 1.000 

 

 

 

 


