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STAROSTWO POWIATOWE  w OLEŚNIE 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI i TRANSPORTU 
WNIOSEK O WYDANIE / ZMIANĘ / ZAŚWIADCZENIA I WYPISÓW KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO 

NA PRZEWOZY DROGOWE NA POTRZEBY WŁASNE 

RZECZY *  

OSÓB *  

 

Oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo  miejsce zamieszkania ……..……………………..………………….. 

 

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

 

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

 

Informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer  w  

 

rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) ……………..….……………………………………….. 

 

Numer identyfikacji podatkowej NIP ……………………………………………….………………………………………….. 

 

Wnoszę o wydanie * zmianę * zaświadczenia na czas nieokreślony 

Wnoszę o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie: 
 

 A – wydanie zaświadczenia ( nowe ) 

 B -  wydanie zaświadczenia ( zmiana formy prawnej prowadzonej działalności ) 

 C -  zmiana nazwy przedsiębiorstwa ( bez zmiany formy prawnej prowadzonej działalności ) 

 D -  zmiana adresu (siedziby) przedsiębiorstwa 

 E -  wymiana taboru ( bez zmiany liczby pojazdów ) – informacja 

 F -  zwiększenie liczby pojazdów 

 G – zmiana składu osobowego organu zarządzającego 

 H – wydanie duplikatu zaświadczenia 

 I -  wydanie duplikatu wypisu z zaświadczenia 

 J  - Inne 

 

Liczba posiadanych obecnie:* zaświadczeń *  wypisów * 
 

* WYPEŁNIA SIĘ TYLKO W PRZYPADKU ZMIANY ZAŚWIADCZENIA 

 

Rodzaj i liczba pojazdów zgłoszonych do wykonywania transportu: 

Rodzaj pojazdu Liczba 

Pojazd samochodowy przewożący więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, dotyczy również zespołu 

pojazdów oraz pojazdów specjalnych 

 

Pojazd samochodowy o d.m.c powyżej 3,5 t przewożący rzeczy, dotyczy również zespołu pojazdów 

oraz pojazdów specjalnych 

 

 

Do wniosku załączam: 

 

1. 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 (tj. prawomocnie nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy); 

 

2. Wykaz pojazdów zawierający następujące informację: marka, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, 

 numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem,  

 

3. Dokument stwierdzający prawo dysponowania pojazdami w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem 

pojazdów. 

 

4. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy strona działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela 

 

5. Inne wymienić jakie…………………………………………………………………………………………………………. 
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       UWAGA! Konsekwencje błędnego wypełnienia formularza ponosi przedsiębiorca składający  wniosek. 

 

      Informuję, że przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłosić w formie pisemnej lub 

elektronicznej  organowi, który udzielił zaświadczenia, wszelkie zmiany danych o których mowa w art. 8 

ustawy o transporcie drogowym, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. 
 

 

 

Składający: 
 

.................................................................................          .......................................................        ................................................................................................. 
             Imię  i  Nazwisko                                                                          Data                                  czytelny podpis przedsiębiorcy lub osób uprawnionych 

                                                                                                                                                                      osób uprawnionych do reprezentowania firmy 

 

 

                                                                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Potwierdzam odbiór: 

 

Zaświadczenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego na potrzeby własne osób*, rzeczy* 

 

Nr druku ..................................................... 

 

 

Wypisów z zaświadczenia szt .................. W tym:  

 

Nr druku................................./......., Nr druku ...................................../............, Nr druku ..................................../.......... 

 

Nr druku................................./......., Nr druku ...................................../............, Nr druku ..................................../.......... 

 

Nr druku................................./......., Nr druku ...................................../............, Nr druku ..................................../.......... 

 

Nr druku................................./......., Nr druku ...................................../............, Nr druku ..................................../.......... 

 

 

 

 

Data ...........................................                                                   ..................................................................................... 

                                                                                                           czytelny podpis osoby uprawnionej do odbioru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie podlega opłacie skarbowej 

art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r 

o opłacie skarbowej / Dz.U. z 2019 r, poz. 1000 / 

 

 

Olesno dnia ................................................................. 


