
Wniosek dot. udzielenia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika  drogowego    
                                  

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

ID-  

 
Bielsko-Biała, dnia ............................................ 
 
      Prezydent Miasta Bielska-Białej 
      Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości 

 
WNIOSEK 

o  udzielenie  zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie: 
☐   przewozu rzeczy pojazdami sam. o dmc. pow. 3,5 t  
☐  przewozu  rzeczy pojazdami sam. o dmc. 2,5 – 3,5 t   
☐   przewozu  osób    

1.  Oznaczenie przedsiębiorcy:     .................................................................................................................. 

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

     Numer  telefonu do kontaktu   …………………………………………….. 
2.  Adres i siedziba przedsiębiorcy : 
     (dla  os. fiz. – adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej określony w CEIDG) 
      
      .................................................................................................................................................................... 

3.  Miejsce rejestracji przedsiębiorcy: 
☐ Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) numer  ...................................... 
☐ Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej  CEIDG 

4.  Numer identyfikacji podatkowej NIP    ......................................... 

5.  Ilość i rodzaj pojazdów samochodowych wykorzystywanych do wykonywania transportu  drogowego:   
☐ pojazd samochodowy  lub zespól pojazdów (dmc  powyżej 3,5 t.)   -  .................. szt.  
☐ pojazd samochodowy lub zespół pojazdów  (dmc 2,5 – 3,5 t.) - ……………….. szt. 
☐ autobus - ……………….. szt.    

6. Dane osoby zarządzającej transportem: 

       Imię i nazwisko    -         ........................................................................................ 

       Adres zamieszkania  -   ........................................................................................     

       Numer certyfikatu kompetencji zawodowych  -  ………………………………………………                               

7.  Wnioskowana liczba wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika  drogowego   

       -  ……..…… szt. 
 
Do  wniosku załączam: 
 
☐ Informację z Krajowego Rejestru Karnego 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 o transporcie drogowym  
 dla osoby:  

 
 
 
 



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

komandytową, dyrektora wykonawczego, o którym mowa w art. 300 76 Ksh, 
   b)   prowadzącej działalność gospodarczą - w przypadku innego przedsiębiorcy, 

c)   zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego   
       transportem w imieniu przedsiębiorcy, 

☐ Oświadczenie 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 

      dla osoby: 
a)  będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub   

komandytową, dyrektora wykonawczego, o którym mowa w art. 300 76 Ksh, 
   b)   prowadzącej działalność gospodarczą - w przypadku innego przedsiębiorcy, 

c)   zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego   
       transportem w imieniu przedsiębiorcy – zał. Nr 17,  

☐ Oświadczenie 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 o transporcie drogowym 

      dla osoby: 
a)  będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub   

komandytową, dyrektora wykonawczego, o którym mowa w art. 300 76 Ksh, 
   b)   prowadzącej działalność gospodarczą - w przypadku innego przedsiębiorcy, 

c)   zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego   
       transportem w imieniu przedsiębiorcy – zał. Nr 26,  

☐ Oświadczenie osoby zarządzającej transportem  – zał. Nr 15 albo oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie 
umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy – zał. Nr 16, 

☐ Kopię certyfikatu kompetencji zawodowych, 
☐ 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 
określone wyżej. 

☐ Oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy, jeżeli adres  
ten jest inny niż adres wskazany zgodnie z art. 7a ust.2 pkt. 1 ustawy o transporcie drogowym –  zał. Nr 18, 

☐ Oświadczenie dotyczące warunków związanych z wymogiem posiadania siedziby – zał. Nr 20 
☐ Wykaz pojazdów  – zał. Nr 27 
☐ Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika i wypisów z tego 

zezwolenia  (opłata – za wydanie zezwolenia – 1000,00zł., za wydanie 1 szt. wypisu  – 110,00zł.) 
 

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

                      czytelny  podpis wnioskodawcy 
 
 
 
 
Aktualizacja druku 03.2022 r. 


