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          Starostwo Powiatowe w Oleśnie 

Wydział Komunikacji i Transportu 

 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego  

w zakresie przewozu:   
RZECZY:*  

OSÓB: *  

  

 

 

 
Oznaczenie przedsiębiorcy  (imię i nazwisko / nazwa firmy )

 
 

 
Siedziba przedsiębiorcy (adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej) 

 

 
Informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub numer KRS  

 

 
Numer identyfikacji podatkowej NIP

 
 

 
Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem  

 
 
Rodzaj i liczba pojazdów samochodowych, które będą wykorzystywane do wykonywania 
transportu drogowego: 

 
 

Liczba wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 
 
        ………………  szt. 

 
 
Do wniosku załączam wymagane przepisami prawa dokumenty: 
 

1. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem / oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy 

do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy (niepotrzebne skreślić) 

2. Kopię certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem; 

3. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej (zgodnie z art.7 rozporządzenia 

(WE) nr 1071/2009); 

4. Oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną ze wskazaniem adresu bazy jeżeli adres 

ten jest inny niż adres siedziby  przedsiębiorcy; 

5. Oświadczenie przedsiębiorcy o zamiarze zatrudnienia kierowców lub oświadczenie o zamiarze współpracy 

z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz; 

6. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i 

wypisów z tego zezwolenia;  

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  
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7. Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osoby: 

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

komandytową, 

 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; 3 

 

Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przekłada do 

organu wykaz pojazdu. 
 
UWAGA! Konsekwencje błędnego wypełnienia formularza ponosi przedsiębiorca składający  wniosek. 
 

Ponadto zobowiązuję się zgłosić na piśmie organowi, który udzielił zezwolenia, wszelkie zmiany danych o 
których mowa w art. 7a ustawy o transporcie drogowym, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. 
 

 

Składający: 
 
...............................…………................         ..........……………….......................     .…...…………………………….......................... 
                 Imię i Nazwisko                                                        Data                                                            Czytelny podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej 

                                                                                                                                                           
 
 
 

 
 
Potwierdzam odbiór: 
 
1. Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób*, rzeczy*  
         
      Nr druku ......................................................................... . 
 
2.    Wypisów z zezwolenia 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 ...............…....…........./....…, 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 z późn. zm./ 
 
Olesno dnia ........................................................ 

https://sip.lex.pl/#/dokument/67909800%23art(6)ust(1)lit(a)

