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STAROSTWO POWIATOWE ul. T. Kościuszki 16, 99-300 Kutno 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU ul. Królowej Jadwigi 7, 99-301 Kutno 

DANE KONTAKTOWE: tel./fax.: 24/355-47-23, e-mail: transport@powiatkutno.eu                                    

http://www.powiatkutno.eu 

godziny przyjęć 8:00-14:30 od poniedziałku do piątku 

 

 

 
 

 

………………………………………….                                                     Kutno, dnia .................................r. 

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

…………………………………………. 
………………………………………….          
Oznaczenie przedsiębiorcy, adres i siedziba  

albo miejsce zamieszkania                                                STAROSTA  

KUTNOWSKI 

   

 
 

Proszę o udzielenie licencji/zezwolenia*)  w zakresie: 

 

□ wykonywania zawodu przewoźnika drogowego OSÓB / RZECZY*); 

 

 

autobus 

 

 Określenie 

liczby 

wypisów  

z zezwolenia 

 

…………… 

szt. 

samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej większej  

niż 3,5 tony, nie będący taksówką bagażową 

 

 

ciągnik siodłowy 

 

 

 

 

□ krajowego transportu drogowego osób na okres …………………..lat.; 

 

Pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu 

 powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą 
 Określona liczba      

wypisów: 

 
                        

 

Samochodem osobowym  
 

 

 

 

□ pośrednictwa przy przewozie rzeczy na okres …………………….lat. 
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Dane identyfikacyjne Wnioskodawcy: 

1. Adres siedziby przedsiębiorcy, o której mowa w art. 5 lit. a rozporządzenia                                                   

(WE) nr 1071/2009…………………………………………………………………………………………….. 

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

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

3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)………………………………………………………………………... 

4. 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……............................................................................ 

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

 

*) niepotrzebne skreślić 

       

 

 

Załączniki:  

 

I. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego OSÓB / RZECZY: 

□  Oświadczenie osoby zarządzającej transportem następującej treści: "Oświadczam, że zgodnie          

z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 będę pełnić rolę zarządzającego transportem" oraz 

kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby albo oświadczenie osoby uprawnionej              

na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, 

że spełnia warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. c rozporządzenia.  

□ Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia 

(WE) 1071/2009.  

□ Oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy, 

jeżeli adres ten jest inny niż adres wskazany na wniosku.  

□  Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa              

w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym, lub oświadczenie o zamiarze współpracy                  

z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego 

rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5 ust.2 ustawy o transporcie drogowym.  

□  Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 

i wypisów z tego zezwolenia.  

□ Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osoby będącej członkiem organu 

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

działalność gospodarczą, zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy                 

do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, o niekaralności            

za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) 1071/2009.  
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□  Oświadczenie osoby będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej 

spółką jawną lub komandytową; prowadzącej działalność gospodarczą, 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 

 

II. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób: 

□ Oświadczenie osoby zarządzającej transportem następującej treści: "Oświadczam, że zgodnie           

z art. 5c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym będę pełnić rolę osoby 

zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie" oraz kopię certyfikatu kompetencji 

zawodowych tej osoby; 

□ Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną 

lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność 

gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy              

o transporcie drogowym; 

□ Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 3 ustawy         

o transporcie drogowym tj. znajdowanie się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie                       

i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, określonej dostępnymi 

środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości: 9000 euro- na pierwszy pojazd samochodowy, 

5000 euro na następny; 

□ Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa               

w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym, albo oświadczenie o zamiarze współpracy                 

z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego 

rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym; 

□ Wykaz pojazdów; 

□ Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji. 

III. Licencja w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy: 

□ Oświadczenie osoby zarządzającej transportem następującej treści: "Oświadczam, że zgodnie                      

z art. 5c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym będę pełnić rolę osoby 

zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie" oraz kopię certyfikatu kompetencji 

zawodowych tej osoby; 

□ Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną 

lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność 

gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy                     

o transporcie drogowym; 
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□ Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 5c ust.  2 pkt 2 ustawy                 

o transporcie drogowym tj. znajdowanie się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie                             

i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, określonej dostępnymi 

środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50 000 euro; 

□ Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 
 

 


