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WNIOSEK O UDZIELENIE LICENCJI- ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU 

PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO 
                                                                                                                                                                                                                                                               
…................................................................. 

….......................................................... 

Pełna nazwa (firma) przedsiębiorcy 
 

………………………………….................... 

…......................................................... 
 
(Siedziba przedsiębiorcy – adres, telefon 

w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania)                                     
             
………………..……………. 

…............................................... 

(Adres do korespondencji, nr telefonu) 

                                                                      STAROSTA KAMIENNOGÓRSKI 
 
 Proszę o udzielenie licencji - zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego  na 

obszarze Rzeczpospolitej Polskiej 

 

                                                   osób                                        rzeczy      

 
1. Liczba zgłoszonych pojazdów ………        (podać ilość w szt.) 

2. Liczba wnioskowanych wypisów z zezwolenia  : ……………(nie może przekraczać liczby pojazdów 

zgłoszonych we wniosku) 

3. Okres na jaki ma zostać udzielona licencja w latach:......................(wpisać okres  nie krótszy niż 2 lata   

i nie dłuższy niż 50 lat) 

 Do wniosku o udzielenie licencji załączam: 

 
Lp. Nazwa dokumentu Ilość 

(szt.) 
1.  Odpis z rejestru przedsiębiorców (KRS) lub ewidencji działalności gospodarczej  

 

 

2.  Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON) lub 

oświadczenie  o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON) 

 

 

3.  Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub oświadczenie  o 

nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP)  

 

 

4.  Certyfikat kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej 

transportem drogowym w przedsiębiorstwie.  

 

 

5.  Oświadczenia o spełnieniu dobrej reputacji przez przedsiębiorcę i osobę zarządzającą 

transportem 

 

 

6.  Dokument potwierdzający zatrudnienie osoby zarządzającej transportem. 

 

 

 

7.  Oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań 

zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, że kieruje operacjami 

transportowymi nie więcej niż czterech różnych przedsiębiorstw, realizowanymi za 

pomocą połączonej floty, liczącej ogółem nie więcej niż 50 pojazdów. 

 

 

8.  Oświadczenie, że przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy i zatrudnieni przez 

przedsiębiorcę kierowcy, a także inne osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, 
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lecz wykonujące osobiście przewozy na jego rzecz, spełniają wymagania określone 

w przepisach ustawy o transporcie drogowym, przepisach ustawy – Prawo o ruchu 

drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do 

kierowców, a także nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa 

umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności 

dokumentów lub środowisku. 

9.  Oświadczenie o spełnieniu wymogów posiadania siedziby  ( lokal, co najmniej jeden 

pojazd, baza eksploatacyjna)    

 

 

10.  Dokument potwierdzający, że przedsiębiorca posiada sytuację finansową 

zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu 

drogowego określony dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w 

wysokości:  

- 9 000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu 

drogowego, 

- 5 000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy 

 Aby wykazać  zdolność finansową należy przedłożyć:  

  1. roczne sprawozdanie finansowe, poświadczone przez audytora lub 

odpowiednio upoważnioną osobę ,  

lub    (za zgodą organu wydającego zezwolenia )  

 

   2. zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczenia, w tym 

ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej wydane przez bank lub firmę 

ubezpieczeniową, składające solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na wyżej 

określone kwoty. 

 

 

11.  Wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów 

dopuszczających pojazd do ruchu, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest 

właścicielem tych pojazdów  – również dokument  potwierdzający, prawo do 

dysponowania nimi. 

 

12.  Pełnomocnictwo (tylko gdy strona działa przez ustawowego lub statutowego 

przedstawiciela) 

 

 

 
 

 

……………………………………………………………………… 

                                                                                                (data  i czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

B. Wydano:      (wypełnia organ udzielający licencji) 

 
1. Licencję: nr druku ………………………… 

2. Wypisy: nr od ………………………….. do ……………………….. sztuk ………………… 

Potwierdzenie przyjęcia dowodu wpłaty: ………………… 

C. Licencję i wypisy z licencji odebrał 

 

………………………………………………… 
data, miejscowość 

 
 

…………………………………………….. 
podpis odbierającego 

 
 

UWAGA! Konsekwencję błędnego lub nieczytelnego wypełnienia ponosi przedsiębiorca. 
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