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WNIOSEK 

ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO 

 

CZĘŚĆ I – DANE OGÓLNE 
 

1. Imię i nazwisko albo nazwa przedsiębiorcy 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Adres i siedziba przedsiębiorcy określona w Rejestrze Przedsiębiorców  

w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo w przypadku przedsiębiorców 

będących osobami fizycznymi - adres stałego miejsca wykonywania 

działalności gospodarczej określony w Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej  (CEIDG) oraz adresy lokali o których mowa  

w art. 5 ust. 1 lit a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

Gospodarczej (CEIDG) lub numer w Rejestrze Przedsiębiorców  

w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS): 

 

    CEIGD           KRS nr  

 

4. NIP  

 

 

 
 

CZĘŚĆ II – UDZIELENIE ZEZWOLENIA 
 

1. Rodzaj wykonywanego transportu (zaznaczyć X) 

 

 wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu  

  osób 
 

wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu 

rzeczy 
 

2. Rodzaj i liczba pojazdów samochodowych  (zaznaczyć X)* 

 

 

Autobus*       ilość zgłaszanych pojazdów 

 
Pojazd ciężarowy*     ilość zgłaszanych pojazdów 

 
Ciągnik siodłowy*     ilość zgłaszanych pojazdów 

 
Pojazd specjalny*     ilość zgłaszanych pojazdów 

 
Zespół pojazdów*     ilość zgłaszanych pojazdów 
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3. Imię i nazwisko osoby zarządzającej transportem o której mowa w art. 4 

ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 albo osoby, o której mowa  

w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 rozporządzenia (WE)  

nr 1071/2009 

 

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

4. Adres zamieszkania osoby zarządzającej transportem  

 

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

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

5. Numer  certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej 

transportem  

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

6. Wnioskowana liczba wypisów  
 

7. Załączniki do wniosku : 
 

1) oświadczenie osoby zarządzającej transportem zgodnie z art. 4 ust. 1 

rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 albo osoby uprawnionej na podstawie umowy 

do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy,  

o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. c ww. rozporządzenia, 
 

2) kopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem albo 

osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego 

transportem w imieniu przedsiębiorcy , 
 

3) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art. 7 

rozporządzenia (WE) nr 1071/2009: 

- 9.000 euro – na pierwszy pojazd silnikowy 

- 5.000 euro – na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub 

zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t 
 

4) oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze 

wskazaniem adresu bazy, jeżeli adres ten jest inny niż adres wskazany zgodnie  

z punktem 2 (Część I) wniosku, 
 

5) dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia na konto: Starostwo 

Powiatowe w Augustowie Bank PKO S.A. nr konta: 90 1240 5211 1111 0010 4341 

0223 
 

6) informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca osoby 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, osoby prowadzącej 

działalność gospodarczą - w przypadku innego przedsiębiorcy, osoby 

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 ustawy z dnia 6 września 2001 r.  

o transporcie drogowym, 

 

7) oświadczenie osoby 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 – osoby prowadzącej działalność gospodarczą - w przypadku innego 

przedsiębiorcy, osoby zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie 

umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu 

przedsiębiorcy – o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 

ust. 1 lit b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie 

określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 
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8) oświadczenie osoby 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 – osoby prowadzącej działalność gospodarczą - w przypadku innego 

przedsiębiorcy, osoby zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie 

umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu 

przedsiębiorcy - o nieskazaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 

(WE) nr 1071/2009 w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji, które 

znamionami odpowiadają przestępstwom wymienionym w art. 5 ust. 2a ustawy  

z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, 
 

 
 
 

 
 

 

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

(miejscowość i data)                  (czytelny podpis) 
 
 

CZĘŚĆ II – ODBIÓR DOKUMENTÓW 
 

 
 

Udzielam ZEZWOLENIA NR .................................................................................. 
 

oraz WYPIS(Y) NR............................................................................................... 
 
 

Data............................................ Podpis............................................... 
 

 

Potwierdzam odbiór ZEZWOLENIA NR.................................................................. 
 

oraz  WYPISU(ÓW)  NR........................................................................................ 
 
 
 

Data............................................ Podpis............................................... 
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