
Złotów, dnia …………………………… 

 

 

 

              Starostwo Powiatowe 

        w Złotowie 

              77-400 Złotów, al. Piasta 32 

 

 

. 

 WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA  

NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO 

 

 osób     rzeczy 

 

1. Oznaczenie przedsiębiorcy (imię i nazwisko/nazwa firmy/ adres i siedziba albo miejsce 

zamieszkania): 

 

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

 

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

2. Adres siedziby przedsiębiorcy, o której mowa w art. 5 lit. a rozporządzenia (WE)                       

nr 1071/2009¹: 

 

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

3. Informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub 

numer KRS: 

 

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

 

4. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): ……………………………………………………….. 

 

5. Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer certyfikatu kompetencji zawodowych 

osoby zarządzającej transportem: 

 

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

 

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

6. Określenie liczby wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego: 

 

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

7. Określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie 

wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego: 

 

Rodzaj pojazdu 

 
Liczba 

Autobus 

 

 

Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 

tony 

 

 

Ciągnik samochodowy 

 

 

Zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony 

 

 



Do wniosku załączam: 

 

Lp. NAZWA DOKUMENTU 

1. 
Oświadczenie osoby zarządzającej transportem lub osoby uprawnionej na podstawie umowy 

do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy 

2. Kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem 

3. 

Dokument potwierdzający, że przedsiębiorca posiada sytuację finansową zapewniającą 

podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określony 

dostępnymi środkami finansowymi w wysokości: 

 9 000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu 

drogowego 

 5 000 euro – każdy następny pojazd samochodowy 

Aby wykazać zdolność finansową należy przedłożyć: 

1) Roczne sprawozdanie finansowe (potwierdzone przez audytora lub odpowiednio 

upoważnioną osobę, lub 

2) Zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczenia,  

w tym ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej przewoźnika. 

4. 

Informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach 

określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 przedsiębiorcy / 

wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem 

– oryginał  

5. 
Oświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy / wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji 

według KRS/ osoby zarządzającej transportem  

6. 
Oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazę eksploatacyjną ze wskazaniem adresu bazy 

jeżeli adres ten jest inny niż adres siedziby przedsiębiorcy 

7. 
Oświadczenie przedsiębiorcy  dot. zatrudniania kierowców lub współpracy z osobami 

niezatrudnionymi lecz wykonującymi osobiście przewozy na rzecz przedsiębiorcy 

8. 

Wykaz pojazdów samochodowych zawierający następujące informacje: markę, typ, 

rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do 

dysponowania pojazdem 

9. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia i wypisów z zezwolenia 

10. Pełnomocnictwo (tylko gdy strona działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela) 

 

 

 

………………………………………………. 
(czytelny podpis wnioskodawcy – pełne imię i nazwisko) 

Objaśnienie: 

¹ - Siedziba Przedsiębiorcy – zgodnie z art. 5 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009             

z dnia 21 października 2009 r. siedzibą przedsiębiorcy jest miejsce, w którym prowadzi on  główną działalność,                    

w szczególności przechowuje dokumenty księgowe, akta dotyczące pracowników, dokumenty zawierające dane na temat 

czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku, do których dostęp musi mieć właściwy organ, aby sprawdzić czy spełnione zostały 

warunki przewidziane w wyżej wymienionym rozporządzeniu. 
 

 

Wydano: (wypełnia organ wydający zezwolenie) 
 

1. Zezwolenie: nr druku…………………………………. 

 

2. Wypisy: druki nr od ……………………….. do ………………………… sztuk ……... 

 

Potwierdzenie przyjęcia dowodu wpłaty: ……………………………………………………… 

 

Zezwolenie i wypisy z zezwolenia odebrał: 

 

 

…………………………………   …………………………………………… 

      (data i miejscowość) (czytelny podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej – 

pełne imię i nazwisko) 


