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Do: Starosta Myśliborski 
 

W N I O S E K 
o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 

 
 
1. Oznaczenie przedsiębiorcy, adres i siedziba: (określone w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze 
Sądowym (KRS) albo w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi - adres stałego miejsca 
wykonywania działalności gospodarczej określonego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - 
CEIDG) 
 
........................................................................................................................................................................................... 

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

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

2. Adresy lokali, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009: (dotyczy lokali, w których 
przedsiębiorca ma dostęp do oryginałów dokumentów dotyczących głównej działalności - w formie elektronicznej lub w 
dowolnej innej formie - w szczególności do umów przewozowych, dokumentów dotyczących pojazdów, którymi 
dysponuje przedsiębiorca, dokumentów księgowych, akt dotyczących pracowników, umów o pracę, dokumentów 
dotyczących zabezpieczenia społecznego, dokumentów zawierających dane na temat przydziału zleceń dla kierowców 
i ich delegowania, dokumentów zawierających dane na temat kabotażu, czasu prowadzenia pojazdu i okresów 
odpoczynku oraz do wszelkich innych dokumentów, do których właściwy organ musi mieć dostęp, w celu weryfikacji 
spełnienia przez przedsiębiorcę warunków posiadania zezwolenia) 
 
........................................................................................................................................................................................... 

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

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

 
3. Informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer 

w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS):  
 
........................................................................................................................................................................................... 

 
4. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 
  
........................................................................................................................................................................................... 

 
5. Rodzaj wykonywanego transportu (zaznaczyć właściwą opcję):  

 wykonywanie krajowego przewozu osób,  

 wykonywanie krajowego przewozu rzeczy,  
 

 
6. Rodzaj i liczba pojazdów samochodowych:  
 
– pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób – liczba pojazdów: ........................................ 

– pojazd samochodowy o d.m.c. powyżej 3,5 t przewożący rzeczy - liczba pojazdów: ........................... 

– pojazd samochodowy o d.m.c. od 2,5 t do 3,5 t przewożący rzeczy – liczba pojazdów: ........................... 

 
 

https://sip.lex.pl/#/document/67909800?unitId=art(5)ust(1)lit(a)&cm=DOCUMENT
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7. Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej 
transportem, o której mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 albo osoby, o której mowa w art. 
4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009: 

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

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

 
8. Liczba wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego - ........................................  
 
9. Forma odbioru dokumentu/-ów (zaznaczyć właściwą opcję)  

 odbiór osobisty/ przez pełnomocnika  

 za pośrednictwem poczty  
 

10. Dodatkowe informacje:  
 
........................................................................................................................................................................................... 

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

 
11. Załączniki do wniosku:  

 oświadczenie osoby zarządzającej transportem oraz kopia certyfikatu kompetencji zawodowych  (str. 4), 
 oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy  do wykonywania zadań zarządzającego transportem 

w imieniu przedsiębiorcy oraz kopia certyfikatu kompetencji zawodowych (str. 4), 
 dokumenty potwierdzające posiadanie zdolności finansowej zapewniającej prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie transportu drogowego, 
 oświadczenie przedsiębiorcy dot. bazy eksploatacyjnej (str. 5), 
 informacje z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące osoby: 

a) będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub 
komandytową, dyrektora wykonawczego, o którym mowa w art. 30076 ustawy z dnia 15 września 2000 
r. - Kodeks spółek handlowych, 

b) prowadzącej działalność gospodarczą - w przypadku innego przedsiębiorcy, 
c) zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań 

zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy 
– o niekaralności za przestępstwa dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 

1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a ustawy o transporcie drogowym, 
 oświadczenie osoby: 

a) będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub 
komandytową, dyrektora wykonawczego, o którym mowa w art. 30076 ustawy z dnia 15 września 2000 
r. - Kodeks spółek handlowych,, 

b) prowadzącej działalność gospodarczą - w przypadku innego przedsiębiorcy, 
c) zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań 

zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy 
– 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 (str. 6),   

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

komandytową, dyrektora wykonawczego, o którym mowa w art. 30076 ustawy z dnia 15 września 2000 
r. - Kodeks spółek handlowych, 

b) prowadzącej działalność gospodarczą - w przypadku innego przedsiębiorcy, 
c) zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań 

zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy 

https://sip.lex.pl/#/document/16886516?unitId=art(300(76))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16886516?unitId=art(300(76))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16886516?unitId=art(300(76))&cm=DOCUMENT
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– 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 
(str. 7),   

 
 wykaz pojazdów samochodowych lub zespołów pojazdów, przeznaczonych do transportu drogowego (str. 8),  
 informacja administratora (RODO) (str. 9), 
 potwierdzenie wniesienia opłat,  
 pełnomocnictwo lub prokura – w przypadku działania przez przedstawiciela, 

 
UWAGA: Konsekwencje błędnego wypełnienia wniosku ponosi przedsiębiorca 
 
 
 
 

....................................., dnia ..................................   ..................................................................... 
            miejscowość                  data      czytelny podpis przedsiębiorcy oraz pieczęć firmowa przedsiębiorcy  
 
 
 
 
 
Adnotacje urzędowe (wypełnia pracownik urzędu):  

a) wniesiono opłatę za udzielenie zezwolenia i wydanie wypisu (-ów) w wys. zł .......................................... 

 dowód wpłaty z dnia ..............................................  

b) wydano zezwolenie numer: ........................................................  

i wypisy numery: od .................................. do .................................. sztuk: ..................  

 

.........................................................  
data podpis i pieczątka pracownika

 
 
 
 
 
 
Potwierdzam odbiór........................................................................................................................................ 
                                                                                         data i czytelny podpis przedsiębiorcy 
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  ................................................. 
miejscowość, data 

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

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

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

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

(Imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer certyfikatu kompetencji zawodowych) 
 
 

Oświadczenie osoby wyznaczonej do zarządzania transportem, mającej rzeczywisty związek z 
przedsiębiorstwem 

 
 
Oświadczam, że zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (WE) nr 1071/2009 będę pełnić 

rolę zarządzającego transportem w sposób rzeczywisty i ciągły. 

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

(czytelny podpis) 
 
 
 

             ................................................. 
miejscowość, data 

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

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

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

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

(Imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer certyfikatu kompetencji zawodowych) 
 
 

Oświadczenie osoby zarządzającej transportem na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego 
transportem w imieniu przedsiębiorcy 

 
Oświadczam, że spełniam warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. c rozporządzenia parlamentu europejskiego i 

rady (WE) nr 1071/2009, tj. kieruję operacjami transportowymi nie więcej niż w czterech różnych przedsiębiorstwach, 

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

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

                 (czytelny podpis) 
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................................................. 

                 miejscowość, data 

........................................................................... 
 NIP* 

 
 
Ja ……………………………………………………….........................................................................................................., 
    imię i nazwisko 

zamieszkały ……………………………….........................................................................................................................., 
     adres zamieszkania 

niżej podpisany/a oświadczam, że dysponuję bazą eksploatacyjną, o której mowa w art. 4 pkt 21a) oraz  w art. 5 ust. 

2c i 2d ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. 

 

Art. 4 pkt 21a) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym - baza eksploatacyjna - miejsce będące w 
dyspozycji przedsiębiorcy, przystosowane do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, 
w skład którego wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe dla pojazdów 
wykorzystywanych w transporcie drogowym, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce 
konserwacji lub naprawy pojazdów; przez bazę eksploatacyjną należy rozumieć także centrum operacyjne pracodawcy, 
o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 561/2006.  
Zgodnie z art. 5 ust. 2c ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, baza eksploatacyjna powinna 
znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i być wyposażona co najmniej w miejsca postojowe dla pojazdów 
wykorzystywanych w transporcie drogowym w liczbie odpowiadającej co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych 
przez przewoźnika do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, z 
uwzględnieniem ust. 2d. W przypadku zgłoszenia nie więcej niż dwóch pojazdów konieczne jest dysponowanie co 
najmniej jednym miejscem postojowym. 
Art. 5 ust. 2d ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym - W przypadku posiadania przez przewoźnika 
drogowego kilku baz eksploatacyjnych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej łączna liczba miejsc 
postojowych musi odpowiadać co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika drogowego do organu 
wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. 
 

Adres bazy eksploatacyjnej: .......................................................................................................................................... 

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

 
Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 
 

........................................................................ 
                 (czytelny podpis) 

 
 
* Należy wskazać NIP przedsiębiorcy, składającego oświadczenie. 
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................................................. 
miejscowość, data 

 

 

 
Ja ………………………………………………………........................................................................................................ .., 
    imię i nazwisko 

zamieszkały ……………………………….........................................................................................................................., 
     adres zamieszkania 

niżej podpisany/a w oparciu o treść art. 7a ust. 3 pkt 7 i art. 7d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 

drogowym, oświadczam, że: 

1) nie wydano wobec mnie wykonalnej decyzji administracyjnej lub wykonalnych decyzji administracyjnych o 
nałożeniu kary pieniężnej za poważne naruszenie określone w załączniku nr I do rozporządzenia Komisji (UE) 
2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty 
dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego oraz zmieniającego załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady, zwanym dalej „rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/403", jeżeli częstotliwość 
ich występowania, zgodnie z załącznikiem II do tego rozporządzenia wymaga oceny dobrej reputacji,  
 

2) nie orzeczono wobec mnie lub nie nałożono na mnie w drodze mandatu karnego lub mandatów karnych 
prawomocnie kary za wykroczenie stanowiące poważne naruszenie określone w załączniku nr I do rozporządzenia 
Komisji (UE) 2016/403, jeżeli częstotliwość ich występowania, zgodnie z załącznikiem II do tego rozporządzenia, 
wymaga oceny dobrej reputacji,  

 
3) nie wydano wobec mnie wykonalnej decyzji administracyjnej o nałożeniu kary pieniężnej za najpoważniejsze 

naruszenie określone w załączniku nr IV do rozporządzenia (WE) 1071/2009, lub 
 
4) nie orzeczono wobec mnie lub nie nałożono na mnie w drodze mandatu karnego prawomocnie kary za wykroczenie 

stanowiące najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku nr IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. 
 

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 
 

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

                      (czytelny podpis) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

................................................. 
miejscowość, data 

 

 

 
Ja ………………………………………………………........................................................................................................ .., 
    imię i nazwisko 

zamieszkały ………………………………................................................................................................................. ........., 
     adres zamieszkania 

niżej podpisany/a w oparciu o treść art. 7a ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, 

oświadczam, że nie zostałem skazany 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 z dnia 6 września 2001 r. o 

transporcie drogowym. 

 
Art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym: 
Za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 w zakresie 
spełniania wymogu dobrej reputacji uznaje się przestępstwa umyślne określone w: 
1) art. 173-175, art. 178-180, art. 189a, art. 218-221, art. 296-306 i art. 308 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 

karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517 oraz z 2021 r. poz. 1023 i 2054); 
2) art. 586-589 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 i 2320 

oraz z 2021 r. poz. 2052); 
3) art. 522 i art. 523 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 i 2320 oraz 

z 2021 r. poz. 1080, 1177, 1598 i 2140); 
4) art. 54-61, art. 62 ust. 2, art. 62b ust. 2 i art. 66 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 2050 oraz z 2021 r. poz. 2469); 
5) art. 399 i art. 400 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1588 i 2140); 
6) art. 54 § 1 i 2, art. 55 § 1 i 2, art. 60 § 1 i 2, art. 62 § 1-4, art. 65 § 1-2b, art. 67 § 1 i 2, art. 69a § 1, art. 69b § 1, art. 

69c § 1, art. 73a, art. 76a § 1 i 2 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2021 r. poz. 
408, 694, 2105 i 2427). 
 

 
Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 
 

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

                      (czytelny podpis) 



 8 

WYKAZ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH LUB ZESPOŁÓW POJAZDÓW 
 

l.p. Marka, typ  Rodzaj/ 
przeznaczenie  

Dopuszczalna 
masa całkowita 

Numer 
rejestracyjny  

Kraj 
rejestracji 

Numer VIN Rodzaj tytułu prawnego do 
dysponowania pojazdem 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

 
 
Oświadczam, że pojazdy lub zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, będą wykorzystywane wyłącznie do transportu 
drogowego rzeczy. 
 
 
 
 
 
............................................., dnia ..............................................   ......................................................................................... 
                     (miejscowość)                          (data)                                                                     czytelny podpis przedsiębiorcy oraz pieczęć firmowa przedsiębiorcy 
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Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie numeru telefonu / adresu email* w celu 

przekazywania przez Wydział Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu istotnych informacji 

związanych z prowadzonym postępowaniem.             

…………………………………………… 

data, podpis   

 
INFORMACJA ADMINISTRATORA 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s.1) informuję, że w celu zapewnienia właściwej ochrony danych 

osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych 

osobowych określone w art. 13 ust.1 i ust. 2 RODO, oraz:  

I. Administratorem danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Myśliborzu reprezentowane przez Starostę 

Myśliborskiego, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz. 

II. Inspektor Danych Osobowych 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@powiatmysliborski.pl. tel. 095 747 20 21 wew. 240. 

III. Podstawa prawna i cele przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku ustawą o transporcie drogowym, Kodeks postępowania 

administracyjnego oraz na podstawie udzielonej zgody. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze 

zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, tj. wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego.  W przypadku danych, których obowiązek podania nie wynika z przepisu prawa, Pani/Pana dane osobowe 

przetwarzane są na podstawie zgody - w celu wynikającym z treści wniosku/w celu ułatwienia kontaktu. 

IV.  Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, w tym jednostkom organizacyjnym, 

w celu wykonywania zadań publicznych. 

V. Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie  

z instrukcją kancelaryjną. 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą 

Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie lecz zgodnie 

z przepisami prawa. 

VII. Prawo do wniesienia skargi  

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

VIII. Informacja o wymogu podania danych 

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wymaganym ustawodawstwem, a w przypadku, gdy nie poda 

Pani/Pan swoich danych nie będziemy mogli zrealizować obowiązku ustawowego, co może skutkować konsekwencjami 

przewidzianymi przepisami prawa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, 

której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.  

 

Pełnych informacji na temat obowiązku informacyjnego oraz dostępu do danych osobowych można uzyskać na stronie 

www.bip.powiatmysliborski.pl 

 

 

…………………………………………… 

                                                                                                 data, podpis 
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