
Lublin, dnia ….....................................

Prezydent Miasta Lublin

Wniosek o wydanie/zmianę* zaświadczenia nr ….....................................
na przewozy drogowe na potrzeby własne

I. Dane przedsiębiorcy:
1. Pełna nazwa ........................................................................................................................
2. Miejsce zamieszkania (siedziba):
a) kod, miejscowość ................................................................................................................
b) ulica, numer (domu i mieszkania) .......................................................................................
3. Telefon .................................................................................................................................
4. NIP ......................................................................................................................................
5. REGON ...............................................................................................................................
6. Numer w rejestrze przedsiębiorców ....................................................................................

II. Rodzaj przewozu i zakres:

a) krajowy przewóz osób …...................... b) krajowy przewóz rzeczy …......................

Liczba pojazdów:
a) pojazd przewożący więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą (podać liczbę): ...................................
b) pojazd o d.m.c. powyżej 3,5 t przewożący rzeczy lub zespół pojazdów (podać liczbę): ...............

Zaświadczenie wydawane jest na czas nieokreślony.

Lublin, dnia …...................... …..........................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

…..........................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)

II. Wydano zaświadczenie (wypełnia urząd):

Zaświadczenie (numer):

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

Wypisy (numery):
od …..................................... do …..................................... sztuk …................................

…....................................................
(data)

…....................................................
(podpis wydającego)
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III. Zaświadczenie i wypisy odebrał:

….....................................................
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

…..........................................
(data)

…...........…..........................................
(czytelny podpis osoby upoważnionej)

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Wykaz pojazdów samochodowych zgłoszonych do wniosku o wydanie zaświadczenia oraz 
kserokopie dowodów rejestracyjnych tych pojazdów (w przypadku braku własności, tytuł 
prawny/prawo do dysponowania pojazdu/ów – kserokopie),

2. zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed 
złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący 
przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez 
przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o 
których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym /tj. Dz. u. z 2019 r., poz. 2140, z późn. zm./ – oryginał/y,

3. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji oraz wypisów z licencji zgłoszonej do 
przewozu.

– wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis KRS,
– kopia dokumentu NIP.
– pełnomocnictwo (w przypadku reprezentowania osoby mocodawcy)
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