
 

 

 

 
  

 
WNIOSEK 
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Stron:  6  

 
Wydanie:4 

 
 

....................................................................     Siedlce, ................................................... 
(nr rejestru organu właściwego do wydania licencji) 

wypełnia Urząd 
 

PREZYDENT MIASTA SIEDLCE 
 

   w zakresie krajowego przewozu osób 

   w zakresie krajowego przewozu rzeczy 
 
 

1. ............................................................................................................................................................................................. 
(oznaczenie przedsiębiorcy) 

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

............................................................................................................................................................................................... 
(adres i siedziba przedsiębiorcy albo miejsce zamieszkania - o ile miejsce to jest tożsame z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej) 

 

2. .............................................................................................................................................................................................. 
( siedziba przedsiębiorcy w myśl art. 5 lit .a  rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 ) 

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

 

3.   NIP :  .............................................................................. KRS: ........................................................................ 

4. Rodzaj i liczba pojazdów -  ………........................................................................, .................  szt. 

5.  ........................................................................................................................................................................ 
(imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem - art. 4  cyt. rozporządzenia) 

 
.................................................................................................................................................................................. 
 
6.  Liczba wypisów z zezwolenia: ............................... 

7.  Załączniki –str.2 

  
Pobrano opłatę  dnia  ……………………………................, przelew bankowy/ nr  kwitariusza……………………………........................................................... 

- za zezwolenie   ……………………………………..,, za wypisy z zezwolenia ........................................................................................................................... 

Łącznie: ........  ………………………….........,słownie:  ………………………………………………………………................................................................... 

  xx/Wypełnia Urząd 

 

 
 
…………………………………………………..                                                                
(Imię i nazwisko wnioskodawcy, pieczęć)      …………………………………………………........... 
           ( podpis przedsiębiorcy lub pełnomocnika) 
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Załączniki: 
1/Oświadczenie osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie 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 (WE) nr 1071/2009  oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby; 
2/ Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art. 7  rozporządzenia (WE) nr 1071/2009; 

3/ Oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną;  

4/ Oświadczenie przedsiębiorcy o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust.2 pkt 2 ustawy 

z dnia 6 września 2001 r. 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 pkt 2.  

ustawy o transporcie drogowym; 

5/ Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia; 

6/ Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osoby: będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby 

zarządzającej spółką jawną lub komandytową; prowadzącą działalność gospodarczą – w przypadku innego przedsiębiorcy; 

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) nr 1071/2009, 

wymienione w art. 5 ust. 2a ustawy o transporcie drogowym; 

7/Oświadczenie w/w osób o niekaralności za poważne naruszenia, o których 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. 

Ad. 1 
 Jeżeli przedsiębiorca nie posiada certyfikatu kompetencji zawodowych winien wnieść podanie do Prezydenta Miasta Siedlce o wyrażenie zgody                  

na wyznaczenie osoby fizycznej posiadającej miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty, spełniającej wymogi „dobrej reputacji” oraz posiadania 
„wymaganych kompetencji zawodowych” oraz uprawnioną na mocy umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w mieniu 
przedsiębiorcy, przy czym umowa ta winna precyzować zadania, które osoba zarządzająca transportem ma wykonywać w sposób rzeczywisty                    
i ciągły. 

Ad. 2 
 Posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej wykazuje przedsiębiorca rocznym sprawozdaniem finansowym, że co do roku dysponuje kapitałem i 

rezerwami o wartości co najmniej równej 9.000 EURO w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5 000 EURO na każdy dodatkowo 
wykorzystywany pojazd. 

  
 
Na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać w 
formie pisemnej, w postaci papierowej  lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił zezwolenia na 
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zmiany danych, o których mowa w art. 7a cyt. ustawy,  nie później niż w terminie                
28 dni od dnia ich powstania. 
 
           ............................................................................... 
                   /podpis  przedsiębiorcy lub pełnomocnika/ 
 

Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 06.08.2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności 
administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych ( Dz. U.                              
z 2013 r., poz. 916)/ 
Za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób lub rzeczy pobiera się 
opłatę w wysokości  1 000 zł.  
oraz 11% z w/w opłaty podstawowej  za zgłoszenie i  wydanie wypisu  na każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, ponadto: 

- 10% powyższej opłaty - za zmianę zezwolenia  
- 10% powyższej opłaty - za wydanie wtórnika zezwolenia, w przypadku jego utraty na skutek  okoliczności niezależnych od  przedsiębiorcy  
- 25% powyższej opłaty – za wydanie wtórnika zezwolenia, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności  zależnych od  przedsiębiorcy . 
Opłatę za udzielenie zezwolenia określona cyt. rozporządzenie z dnia 06.08.2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane           
z wykonywaniem transportu drogowego  oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916) można 
wpłacać gotówką w kasach Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, Biuro Obsługi Interesanta  w godz.7.45 – 15.45, w poniedziałki                              
do godz.18.00 lub przelewem na  rachunek bankowy Urząd Miasta Siedlce  ING Bank  Śląski S.A. 281050 1894 1000 0022 1545 6456 

Nie podlega opłacie skarbowej-art.3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 
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OŚWIADCZENIE 
Ja niżej podpisany(-a) 
 
................................................................................................................................................................................................ 

(imię i nazwisko) 
 

zamieszkały(-a)  ................ ..................................................................................................................................................... 
 
..............................................................................................................., posiadam certyfikat kompetencji zawodowych........ 

(data i miejsce urodzenia) 

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

jestem osobą uprawnioną do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy na podstawie 

umowy ..................................................................................................................................................................................... 

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

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

 

oświadczam, że x/ : 

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

 

 spełniam warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. c **. rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 

 

 
Siedlce, dn. ......................................           
        …………………………………................................................................ 

(podpis  zarządzającego transportem) 

 

x/ zaznaczyć i wypełnić właściwe  
 

Podstawa prawna: 
*art. 4 ust.1 rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. 
ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające 
dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. U. UE L.2009.300.510): .„.Przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika drogowego 
wyznacza przynajmniej jedną osobę fizyczną – zarządzającego transportem - która spełnia warunki  przewidziane w art. 
3 ust. 1 lit. b i d i która : 
a) w sposób rzeczywisty i ciągły zarządza operacjami transportowymi tego przedsiębiorstwa; 
b) ma rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem, polegający na przykład na tym, że jest jego pracownikiem, dyrektorem, 
właścicielem  lub udziałowcem lub nim zarządza lub, jeżeli przedsiębiorca jest osoba fizyczną jest tą właśnie osobą; oraz 
c) posiada miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty”. 
**art. 4 ust. 2 lit. c  rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 „ (...) w charakterze zarządzającego transportem osoba, o której 
mowa w  lit. a, może kierować operacjami transportowymi nie więcej niż 4 różnych przedsiębiorstw, realizowanymi za 
pomocą połączonej floty, liczącej ogółem nie więcej niż  50 pojazdów.”. 
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OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisany(-a) 

.................................................................................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko) 

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

oświadczam, że x/: 

 siedziba przedsiębiorstwa znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wraz z lokalami, w których 
w których prowadzę główną działalność, w szczególności: dokumenty księgowe, akta dotyczące pracowników, 
dokumenty zawierające dane na temat czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku oraz wszelkie inne dokumenty,            
do których dostęp musi mieć właściwy organ, aby sprawdzić, czy spełnione zostały warunki 
przewidziane w rozporządzeniu Nr 1071/2009; adres siedziby*: ....................................................................... 

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

 dysponuję co najmniej jednym pojazdem, który został zarejestrowany lub w inny sposób wprowadzony do 
ruchu zgodnie z przepisami obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej – będąc jego właścicielem lub 
posiadaczem z innego tytułu, np. na podstawie umowy najmu z opcją zakupu, umowy najmu lub umowy leasingu*; 

 prowadzę działalność związaną z pojazdami, o których mowa w pkt. b) w sposób rzeczywisty i ciągły 
oraz przy użyciu niezbędnego sprzętu administracyjnego, a także odpowiedniego sprzętu technicznego 
i urządzeń technicznych, w bazie eksploatacyjnej, która znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
adres bazy eksploatacyjnej *; 

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

 dysponuję bazą eksploatacyjna zgodnie z art. 4 pkt 21a  ustawy  o transporcie drogowym**  

 
Podstawa prawna:   
*art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. 
ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego  i uchylające 
dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U.UE.L.2009.300.51) 
** art. 4 pkt 21 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym „baza eksploatacyjna - miejsce  
wyposażone w odpowiedni sprzęt techniczny i urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie działalności 
transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład której wchodzi co najmniej jeden z następujących 
elementów: miejsce postojowe, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji                
lub naprawy pojazdów”. 

x/ zaznaczyć i wypełnić właściwe 
 
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 
 
 
 
Siedlce, dn. ......................................     …………………………………................................ 

        ( podpis przedsiębiorcy lub pełnomocnika) 
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................................................................................ 

(oznaczenie przedsiębiorcy) 
 

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

            ( adres ) 
 

 
 

 

OŚWIADCZENIE 
Ja niżej podpisany/na, oświadczam, że  x/ : 

 

  zamierzam zatrudnić  kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 cyt. ustawy* 

  zamierzam współpracować z osobami niezatrudnionymi przeze mnie, lecz wykonującymi osobiście przewóz na moją 

         rzecz, którzy spełniają warunki określone w art. 5 ust. 2 pkt 2 cyt. ustawy * 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 
 
 
 
 
Siedlce, dn. ......................................     …………………………………................................ 

      ( podpis przedsiębiorcy ) 
      

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

Podstawa prawna  
* art. 5 ust.2 pkt 2  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym . „.Zezwolenie na wykonywanie zawodu 
przewoźnika drogowego udziela się przedsiębiorcy, jeżeli : (...) .2) w stosunku do zatrudnionych przez przedsiębiorcę 
kierowców, a także innych osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego 
rzecz, nie orzeczono wykonywania zawodu kierowcy.” 
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OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany(-a) 
 
.............................................................................................................................................................................................. 

(imię i nazwisko) 
 

zamieszkały (-a).............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................................................. 

(data i miejsce urodzenia) 
 

oświadczam, że w oparciu o treść art. 7a ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym: 
 

 nie jestem osobą karaną za przestępstwa umyślne w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. b* rozporządzenia 
(WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. 

 
*zarządzający transportem lub przedsiębiorca transportowy nie zostali w jednym lub kilku państw członkowskich, skazani                    
za poważne przestępstwo ani nie nałożono na nich sankcji za poważne naruszenie przepisów wspólnotowych dotyczących                      
w szczególności: czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców, czasu pracy oraz instalacji i używania urządzeń 
kontrolnych, maksymalnej masy i wymiarów pojazdów użytkowych w ruchu międzynarodowym, kwalifikacji wstępnej 
i ustawicznego kształcenia kierowców, badań technicznych w celu dopuszczenia pojazdów użytkowych do ruchu, w tym 
obowiązkowych badań technicznych pojazdów silnikowych, dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych rzeczy 
lub, w odpowiednim przypadku, dostępu do rynku przewozu drogowego osób, bezpieczeństwa w drogowym przewozie towarów 
niebezpiecznych, instalacji i używania ograniczników prędkości w niektórych rodzajach pojazdów, praw jazdy, dostępu                        
do zawodu, transportu zwierząt. 

 nie jestem osobą karaną za najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV* do w/w rozporządzenia 
 

*Przekroczenie maksymalnych sześcio- lub czternastodniowych okresów prowadzenia pojazdu o co najmniej 25 %. 
Przekroczenie, w rozliczeniu dziennym, o co najmniej 50 % maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy 
lub czasu odpoczynku trwającego nieprzerwanie przynajmniej 4,5 godziny. Brak tachografu lub ogranicznika prędkości lub 
korzystanie z nielegalnego urządzenia, które może zmieniać zapisy w urządzeniach rejestrujących lub ograniczniku prędkości, 
lub fałszowanie wykresów lub danych pobranych z tachografu lub karty kierowcy. Kierowanie pojazdem bez ważnego 
certyfikatu stwierdzającego zdatność do ruchu drogowego, jeżeli taki dokument jest wymagany na mocy prawa wspólnotowego, 
lub z poważnym uszkodzeniem między innymi układu hamulcowego, kierowniczego, kół/opon, zawieszenia lub podwozia, które 
mogłoby stanowić bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa drogowego prowadzące do podjęcia decyzji o unieruchomieniu 
pojazdu. Transport towarów niebezpiecznych, których transport jest zakazany lub które są przewożone w sposób zakazany lub 
bez zezwolenia, lub bez oznaczenia ich w pojeździe jako towarów niebezpiecznych, i tym samym zagrożenie, stanowienie 
zagrożenia życia lub środowiska w takim stopniu, że prowadziłoby to do podjęcia decyzji o unieruchomieniu pojazdu. Przewóz 
osób lub towarów bez ważnego prawa jazdy lub przez przedsiębiorcę, który nie posiada ważnej licencji wspólnotowej. 
Posługiwanie się przez kierowcę sfałszowaną kartą kierowcy, kartą, której nie jest posiadaczem lub którą otrzymał na podstawie 
fałszywych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów. Przewóz towarów przekraczających o 20 % lub więcej maksymalną 
dopuszczalną masę całkowitą w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton oraz 
przekraczających o 25 % lub więcej – w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 ton. 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

 
Siedlce, dn. ......................................     …………………………………................................ 

( podpis  przedsiębiorcy) 

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

( podpis  zarządzającego transportem) 
 

 
 

https://sip.lex.pl/#/dokument/67909800#zal%28IV%29


WYKAZ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 
 

Lp. Marka, typ, 
rodzaj/przeznaczenie 

pojazdu 

Nr 
rejestracyjny 

Nr podwozia VIN Rodzaj tytułu 
prawnego do 
dysponowani
a pojazdem 

Liczba 
miejsc lub 
d.m.c. *  

Kraj 
rejestracji 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

 
d.m.c. - Dopuszczalna masa całkowita 

 

Siedlce, dnia  ...................................................    …………………………………………  
                          ( podpis przedsiębiorcy) 

 



 
WYKAZ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

 
Lp. Marka, typ, 

rodzaj/przeznaczenie 
pojazdu 

Nr 
rejestracyjny 

Nr podwozia VIN Rodzaj tytułu 
prawnego do 
dysponowani
a pojazdem 

Liczba 
miejsc lub 
d.m.c. *  

Kraj 
rejestracji 

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

26.       

27.       

28.       

 
d.m.c. - Dopuszczalna masa całkowita 

 

Siedlce, dnia  ...................................................    …………………………………………  
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