
 

        Stargard, dnia…………………… 

.................................................................................. 
(oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedziba określona w KRS 

 lub  w przypadku osoby fizycznej stałe miejsca wykonywania 

 działalności gospodarczej określony w CEDG zgodnie 

z art. 7a ust. 2 u.t.d.) 

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

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

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

..................................................................................   
(nr CEDG) ……………………………………………………………………                                                                

(Numer KRS) ..................................................................                                              

(Numer NIP) .................................................................. 
(imię, nazwisko i adres zamieszkania osoby zarządzającej transportem) 

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

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

.................................................................................. 
(numer certyfikatu kompetencji zawodowych zarządzającego transportem) 

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

(telefon, email) ................................................................. 

 

 

 

WNIOSEK 
o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego  

 

 w zakresie:  transportu rzeczy  

 transportu osób 

Rodzaj pojazdu/zespołu pojazdów Liczba pojazdów 

Pojazd do przewozu pow. 9 osób z 

kierowcą (autobus) 

 

pojazd o dmc od 2,5 do 3,5 t d.m.c. -(dot. 

międzynarodowego transportu drogowego)  

 

Pojazd o dmc pow. 3,5 t d. m. c.  

                 

Liczba wypisów do wydania ………………………szt.  

Do wniosku dołączam:٭ 

 
1. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem według art. 4 ust. 1 lub ust. 2 – Rozporządzenia (WE)  

Nr 1071/2009, 

2. Kopię certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem,  

3. Dokumenty poświadczające spełnienie warunku posiadania odpowiedniej zdolności finansowej, zgodnie  

z art. 7 – Rozporządzenia (WE) Nr 1071/2009, 

4. Oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną spełniającą wymogi art. 4 pkt 21a (u.t.d.), 

5. Informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego: 

 będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub 

komandytową, dyrektora wykonawczego, o którym mowa w art. 30076 ustawy z dnia 15 września 2000 r. -

Kodeks spółek handlowych 



 prowadzącej działalność gospodarczą – w przypadku innego przedsiębiorcy, 

 zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego 

transportem w imieniu przedsiębiorcy 

- o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 

1071/2009 wymienione w art. 5 ust. 2a u.t.d., 

6. Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji złożone przez:  

 członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, , 

dyrektora wykonawczego, o którym mowa w art. 30076 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek 

handlowych  

 a w przypadku innego przedsiębiorcy – osobę prowadzącą działalność gospodarczą, 

 osobę zarządzającą transportem lub uprawnioną na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego 

transportem w imieniu przedsiębiorcy, 

7. Akt zgonu przedsiębiorcy wraz z dokumentami potwierdzającymi wstąpienie na jego miejsce spadkobiercy – w 

przypadku śmierci osoby fizycznej posiadającej Zezwolenie, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem, 

w szczególności spółki jawnej lub komandytowej (dotyczy przeniesienia uprawnień). 

8. Wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: 

markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny/numer VIN, tytuł prawny do dysponowania pojazdami, 

dopuszczalną masę całkowitą, oświadczenie o wykorzystaniu pojazdu wyłącznie do transportu drogowego rzeczy 

pojazdem lub zespołem pojazdów o d.m.c. nieprzekraczającej 3,5 t, w przypadku gdy zgłoszonym pojazdem będzie 

wykonywany wyłącznie tego rodzaju transport 
 (Można przedłożyć po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego) 

9. Dowód uiszczenia opłat za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z 

tego zezwolenia; 
 

 
 

 Do wglądu: oryginały załączonych kserokopii dokumentów٭

.......................................... 
              (podpis wnioskodawcy) 

 

 

https://sip.lex.pl/#/document/16886516?unitId=art(300(76))&cm=DOCUMENT

