
________________________________   Kłobuck, dnia ___________________ 
nazwa przedsiębiorstwa/ imię i nazwisko 
 
________________________________ 
   adres siedziby/adres zamieszkania 
 
________________________________ 
  
 
________________________________    
                KRS (jeżeli posiada) 
 
________________________________ 
                         NIP 
 
________________________________ 
                      telefon* 
 

STAROSTA KŁOBUCKI 
Rynek im. Jana Pawła II 13 

       42-100 Kłobuck   
 
 
 

WNIOSEK  

o udzielenie/zmianę licencji na wykonywanie transportu 
drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy 

 
 
  
 
  wniosek podstawowy     zmiana danych 
 
 
Proszę o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa 
przy przewozie rzeczy na czas (od 2 do 50 lat): …………lat 
 
Dane osoby zarządzającej transportem: 
 
imię i nazwisko______________________________________________________________ 
 
adres zamieszkania___________________________________________________________ 
 
numer certyfikatu kompetencji zawodowych_______________________________________ 
 
 
Zmiana licencji dotyczy: 

 adres przedsiębiorcy 

            nazwy przedsiębiorcy 

 składu osobowego organu zarządzającego 

 osoby zarządzającej transportem 



 inne: ______________________________________________________________ 

 
          
Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym do wniosku dołączono: 
 
 Kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem. 

 Oświadczenie osoby zarządzającej transportem następującej treści: „Oświadczam, że  

 zgodnie z art. 5c ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 

 będę pełnić rolę osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie”, 

 Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej 

 spółką jawną lub komandytową, a przypadku innego przedsiębiorcy osoby 

 prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym 

 mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1. 

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów zdolności finansowej w wysokości 50 000 

euro, zgodnie z art. 5c ust. 2 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 

919), co potwierdzam: 

  rocznym sprawozdaniem finansowym, za rok  _____________ 

  dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunku  bankowym 

  lub dostępnymi aktywami, 

  posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych, 

  udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych, 

  własność nieruchomości.  

 

 Dowód uiszczenia opłaty za wydanie/zmianę licencji.  

 
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. 
 
* informacja dobrowolna 

 
 

 ____________________________ 

/data i czytelny podpis osoby składającej wniosek/ 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Adnotacje urzędowe 

 
Udzielono licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy 

przewozie rzeczy: nr _____________________ nr druku ______________________ 

 

 
                                             
 

    __________________________________ 

                                                /data i czytelny podpis osoby odbierającej licencję i wypis/y// 

 
 
 
Opłata za licencję dokonano w wysokości: ________________ 
 
 
 
 
 
_________________________ 
        /podpis osoby wydającej licencję/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie 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 
DANYCH 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 
osobowych, 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 
KONSEKWENCJACH 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 
przewidzianymi 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) 
 


	STAROSTA KŁOBUCKI
	Rynek im. Jana Pawła II 13

