
 Wniosek dot. udzielenia dodatkowych wypisów do zezwolenia na wykonywania zawodu  przewoźnika  
  drogowego  rzeczy/osób 

nie wypełniać 
SOP-VII.7341. ............/.......... 

ID-  

 
Bielsko-Biała, dnia .................................... 

............................................................       
        oznaczenie  przedsiębiorcy 
 
........................................................... 
           adres  przedsiębiorcy 

............................................................ 
  NIP przedsiębiorcy / Nr telefonu    

      Prezydent Miasta Bielska-Białej 
      Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości 

 
WNIOSEK 

Zwracam się z prośbą o wydanie dodatkowych wypisów dla pojazdów o numerach rejestracyjnych 

......................................................................................................................................... w ilości ………… szt.  

do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy  nr  .........................  

udzielonego przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej. 

Liczba użytkowanych pojazdów po zmianach : ………....…….. szt. 

Zmiana obowiązuje od dnia ......................................... .  

 
Do wniosku załączam: 

☐ Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków związanych z wymogiem posiadania zdolności finansowej  
zgodnie z art. 7 rozporządzenia WE 1071/2009: 
 roczne sprawozdanie finansowe poświadczone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę   

   wykazujące, że przedsiębiorca każdego roku dysponuje kapitałem i rezerwami w łącznej wysokości co   
   najmniej: 

a) 9000 EUR na pierwszy wykorzystywany pojazd silnikowy, 
b) 5000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, 

których dmc przekracza 3,5 t oraz 
c) 900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, 

których dmc przekracza 2,5 t ale nie przekracza  3,5 t. 
Przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika drogowego rzeczy z wykorzystaniem pojazdów silnikowych 
lub     zespołów pojazdów, których dmc przekracza 2,5 t, ale nie przekracza 3,5 t, wykazują co roku na 
podstawie     rocznych sprawozdań finansowych  poświadczonych przez audytora lub odpowiednio 
upoważnioną osobę, że     na każdy rok dysponują kapitałem i rezerwami w łącznej wysokości co najmniej: 

a) 1800 EUR na pierwszy wykorzystywany pojazd, oraz  
b) 900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd  

 gwarancja bankowa lub polisa ubezpieczeniowa, w tym polisa ubezpieczeniowa  od odpowiedzialności 
zawodowej, z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw 
ubezpieczeniowych, lub inny wiążący dokument stanowiący solidarną gwarancję za przedsiębiorcę na kwoty  
 
 
 



 
 

☐ Wykaz pojazdów  – zał. Nr 27 

☐ Dowód uiszczenia opłaty za wydanie dodatkowych wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika  
(opłata – za wydanie dodatkowego wypisu  – 110,00zł.) 

 

 

............................................................ 
                       czytelny podpis wnioskodawcy  
Aktualizacja druku  03.2022 


