
________________________________   Kłobuck, dnia ___________________ 
       oznaczenie przedsiębiorcy 
 
________________________________ 
                 adres siedziby 
 
________________________________ 
  
 
________________________________    
                   KRS (jeżeli posiada) 
 
________________________________   STAROSTA KŁOBUCKI 
                         NIP     Rynek im. Jana Pawła II 13 
       42-100 Kłobuck 
________________________________ 
                      telefon*      

 
         
 

WNIOSEK 
o udzielenie/zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego 
 
 
  wniosek o udzielenie zezwolenia   zmiana zezwolenia 
 
  rzeczy       osób 
 
Rodzaj i liczba pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do 
wykonywania transportu drogowego (d.m.c. powyżej 3.5 t.): 
 
    samochód ciężarowy     szt. 
 
  samochód specjalny     szt.   
          
  ciągnik samochodowy    szt. 

 
zespół pojazdów     szt.   

           
autobus                 szt. 

 
 
 
Dane osoby zarządzającej transportem: 
 
imię i nazwisko______________________________________________________________ 
 
adres zamieszkania___________________________________________________________ 
 
numer certyfikatu kompetencji zawodowych_______________________________________
         
       

  

  

    

  

 

  

 

  



Liczba wnioskowanych wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu 
przewoźnika drogowego: 
 
 
Zmiana zezwolenia dotyczy: 

 siedziby przedsiębiorcy 

            nazwy przedsiębiorcy 

 składu osobowego organu zarządzającego 

 osoby zarządzającej transportem 

 zmiany zgłoszonych pojazdów/numeru rejestracyjnego 

 zmiany liczby pojazdów 

 zmiana bazy eksploatacyjnej 

 inne: ______________________________________________________________ 

 
         
Do wniosku dołączono: 
 

 Kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem. 

 Oświadczenie osoby zarządzającej transportem zgodnie z art. 4 ust. 1 lub art. 4 ust. 2 

 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. 

Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osoby: 

 a) będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej 

 spółką jawną lub komandytową, 

 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 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, 

Oświadczenie osoby: 

 a) będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej 

 spółką jawną lub komandytową, 

 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 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, 

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów zdolności finansowej zgodnie z art. 7 

rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymagana kwota zabezpieczenia _____________euro, co 

potwierdzam: 

 rocznym sprawozdaniem finansowym, za rok _____________ 

 gwarancja bankowa, 

 ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej 

 - ubezpieczyciel: _________________ 

 - nr polisy: _______________ 

 - okres ubezpieczenia: od dnia  ____________________ do dnia ________________ 

 Oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem 

 adresu bazy. 

 Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których 

 mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2, 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 z dnia 6 

 września 2001 r. o transporcie drogowym. 

 Wykaz pojazdów. 

 Dowód uiszczenia opłaty za wydanie/zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu 

 przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia. 

 
W przypadku gdy wnioskodawca nie działa przez ustawowego lub statutowego 

przedstawiciela dołączyć należy pełnomocnictwo lub upoważnienie. 
 

Jeżeli przepisy dopuszczają załączenie kopii dokumentu, to przy składaniu wniosku należy 
przedłożyć do wglądu oryginał dokumentu celem potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem. 

 
 

 ____________________________ 
/data i czytelny podpis osoby składającej wniosek/ 

 
*informacja dobrowolna 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 spra-
wie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochro-
nie danych) zwanego dalej w skrócie „RODO”, informuję, że: 
ADMINISTRATOR DANYCH 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Kłobucki, którego siedziba mieści się w Starostwie 
Powiatowym w Kłobucku, 42-100, przy ul. Rynek im. Jana Pawła II 13. 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach 
związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 
1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@powiatklobucki.pl, 
2) pod nr telefonu: 34 310 95 59, 
3) pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Kłobucku, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck. 
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DA-
NYCH OSOBOWYCH 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającego z następujących przepisów: 
1) ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, 
2) ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, 
3) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 
oraz wszystkich aktów wykonawczych i powiązanych z w/w ustawami. 
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. 
PLANOWANY OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z kategorii archiwalnych Jednolitego 
Rzeczowego Wykazu Akt. 
Dane w rejestrze SI CEPIK będą przetwarzane bezterminowo. 
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH 
W sytuacjach określonych przepisami RODO, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 
2) prawo żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 
3) prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), 
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
5) prawo do przenoszenia danych, 
6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
Prawa te mogą podlegać ograniczeniom wynikających z przepisów prawa. 
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO 
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobo-
wych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWEN-
CJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe w przypadku, gdy nie poda Pani/Pan swoich 
danych, nie będziemy mogli zrealizować obowiązku ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewi-
dzianymi przepisami prawa. 
Podanie numeru telefonu lub adresu e-mail jest informacją dobrowolną. 
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE 
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą profilowane. 

 

 

 

       …………………………………………………….. 

                       (data i podpis) 

 
 
 
 



Adnotacje urzędowe 
 
Udzielono zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób*: 

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego nr   _____________________ 

Wypisy: od nr druku ________________ do nr _________________   razem sztuk  ________ 

 

 
* niepotrzebne skreślić 

                                                    

 

    ____________________________________ 
                                                /data i czytelny podpis osoby odbierającej zezwolenie i wypis/y// 

 
 
 
 
 
 
 
Opłata za zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego: ________________ 
 

Opłata za wypisy: ________________ 
 

                 razem:  ________________ 
 
 
 
 

_____________________________ 
/podpis osoby wydającej zezwolenie i wypis/y// 


