
Starosta Prudnicki 
Ul. Kościuszki 76 

48-200 Prudnik 

tel. 77 436 93 00 fax: 77 436 93 01 

kt@powiatprudnicki.pl ∙ www.powiatprudnicki.pl 

 
 
 
 
 

 
 

 

Prudnik, dnia ……………………… 

Imię i nazwisko albo nazwa przedsiębiorcy 

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

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

Siedziba i adres przedsiębiorcy ........................................ 

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

NIP ……………………………………. 

 

Telefon ....................................... 
 
 
 

WNIOSEK 
o udzielenie zezwolenia na wykonywanie  

zawodu przewoźnika drogowego 

 w zakresie przewozu rzeczy* 

 w zakresie przewozu osób* 

Miejsce rejestracji przedsiębiorcy:* 

 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 

 Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) pod numerem ……………………………………………… 

Adres siedziby przedsiębiorcy, o której mowa w art. 5 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 

(miejsce prowadzenia głównej działalności, przechowywania dokumentów księgowych, akt 

dotyczących pracowników, danych na temat czasu pracy pojazdu odpoczynku i in.) 

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

Liczba i rodzaj pojazdów, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu 

drogowego: 

 pojazd samochodowy lub zespól pojazdów o dmc powyżej 3,5 t - …………………………………… szt. 

 autobus -    …………………………… szt. 

Wnioskowana liczba wypisów z zezwolenia odpowiadająca liczbie zgłoszonych poj. ………………… szt. 

Dane osoby zarządzającej transportem: 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

numer certyfikatu kompetencji zawodowych ……………………………………………………………………………………… 

Załączniki do wniosku:* 

 „Oświadczenie osoby zarządzającej transportem” 

 kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem, 



  

 dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie  

i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, 

 „Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej” 

 „Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców” 

 informacja z Krajowego Rejestru Karnego (dotyczy: osoby będącej członkiem organu 

zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, osoby 

prowadzących działalność gospodarczą – w przypadku innego przedsiębiorcy, osoby 

zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań 

zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy) albo „Oświadczenie o spełnieniu 

wymogu dobrej reputacji” złożone przez te osoby, 

 kserokopia umowy spółki cywilnej (w przypadku, gdy wniosek składany jest przez wspólników 

spółki cywilnej chcących uzyskać wspólną licencję), 

 dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego i wypisów z tego zezwolenia. 

UWAGA: 

Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, 

przedsiębiorca przedkłada organowi udzielającemu zezwolenie wykaz pojazdów, które 

będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego - „Wykaz pojazdów”. 

 

* należy zakreślić właściwe kwadraty 

 

Do wglądu: 

oryginały załączonych kserokopii dokumentów 

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

         (podpis wnioskodawcy) 

 


