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Wniosek o przeniesienie uprawnień z zezwolenia na wykonywanie zawodu 
przewoźnika drogowego 

                             Łódź, dnia ……………………………….……… 

……………………………………………………..………….. 
oznaczenie przedsiębiorcy (imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy) 
 

…………………………………………………………..…….. 
(adres siedziby przedsiębiorcy określony w KRS lub stałego  
miejsca wyk. dział. gosp. wskazanego  w CEiDG) 
  

……………………………………………………………….... 
(adres lokalu przedsiębiorcy zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a Rozp. WE nr 1071/2009) 

 
 ………………………………………………………..……..                             Starosta Łódzki Wschodni   
(numer w rejestrze przedsiębiorców lub informacja o wpisie do CEiDG)        Starostwo Powiatowe w Łodzi  

………………………………………………………………….                        Wydział Komunikacji i Transportu 
(numer  identyfikacji podatkowej – NIP)                                                 ul. H. Sienkiewicza 3  90-113 Łódź 
………………………………………………………………..……….                            Tel. (42) 630-70-33 
(imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer certyfikatu kompetencji 

…………………………………………………………………..…….   
zawodowych osoby zarządzającej transportem) 
 

Wnoszę o przeniesienie uprawnień z zezwolenia nr                    wykonywanie zawodu przewoźnika 
drogowego, udzielonego w dniu                                   przedsiębiorcy  
  

z siedzibą  

z powodu:  

połączenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.09. 2000 r. – 

Kodeks spółek handlowych,* nabycia przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 45b ustawy z 

dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych 

ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw,* albo sprzedaży przedsiębiorstwa, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe, przedsiębiorcy 

posiadającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego* (*niepotrzebne 

skreślić), 

na podmiot:  
 
(należy wpisać oznaczenie przedsiębiorcy wnioskującego o przeniesienie uprawnień z podaniem adresu siedziby). 
 

Wnoszę o wydanie  wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w liczbie:  
 

Zgłaszam  pojazdy samochodowe, którymi będzie wykonywany transport drogowy w liczbie:  
 
 
Do wniosku o wydanie zezwolenia załączam:  

a. 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 (WE) nr 1071/2009 oraz kopię certyfikatu 

kompetencji zawodowych tej osoby; 
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b. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 

1071/2009 (tj. roczne sprawozdanie finansowe, w drodze odstępstwa gwarancja bankowa lub 

ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej, w przypadku braku poświadczonego 

rocznego sprawozdania za rok rejestracji przedsiębiorcy w drodze odstępstwa – gwarancja bankowa lub 

dokument umożliwiający przedsiębiorcy uzyskanie kredytu, wydany przez instytucję finansową); 

c. oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy; 

d. informację z Krajowego Rejestru Karnego  dotyczącą osoby: 

o 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; 

o prowadzącej działalność gospodarczą – w przypadku innego przedsiębiorcy, 

o zarządzającej transportem drogowym lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania 

zadań zarządzającego transportem  w imieniu przedsiębiorcy, o niekaralności za przestępstwa 

umyślne 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; 

e. oświadczenie osób wymienionych w pkt d o niekaralności za  poważne naruszenia wskazane w art. 6 ust. 

1 lit. b rozporządzenia WE nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenia określone w załączniku nr 

IV do ww. rozporządzenia; 

f. oświadczenie osób wymienionych w pkt d 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 spełnienia wymogu dobrej reputacji, które znamionami odpowiadają przestępstwom 

wymienionym w art. 5 ust. 2a ustawy  z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym; 

g. dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika i wypisów z tego 

zezwolenia; 

h. pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika. 

Po uzyskaniu zezwolenia, przedsiębiorca przedkłada do organu, wykaz pojazdów zawierający następujące 
informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, kraj rejestracji, numer VIN, wskazanie 

rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem, dopuszczalną masę całkowitą; oświadczenie o 

wykorzystaniu pojazdu wyłącznie do transportu drogowego rzeczy pojazdem lub zespołem pojazdów o 
dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w przypadku gdy zgłoszonym pojazdem będzie 
wykonywany wyłącznie tego rodzaju transport. 
 
Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada corocznie 
organowi, w terminie do dnia 31 marca  roku następnego: 

1) oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym kierowców, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, 
bez względu na formę zatrudnienia, 

2) informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę 
zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia 
informacji. 

 

Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały. 

                                                                               
 

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

 
   Uwaga: Konsekwencje błędnego wypełnienia wniosku ponosi przedsiębiorca. 
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Wydano decyzję o przeniesieniu uprawnień z zezwolenia i wydano druk zezwolenia nr ....................... 
w dniu...................................................Z zezwolenia wydano wypisy w liczbie ………………. od numeru 
..........................................................do numeru ...................................................................... 
Pobrano opłatę za przeniesienie uprawnień i wydanie wypisów  w wysokości: 
................................................................................................................................................................... 
...........................................................słownie: ......................................................................................... 
za dowodem wpłaty nr......................................................z dnia .............................................................. 
 
..............................................                         .............................................. 
 (data wydania)                             (pieczęć i podpis wydającego) 
 

Zezwolenie nr............................... nr druku......................... i wypisy od nr 
......................................................... do nr ........................................................ otrzymałem: 
 
 
...............................................                                                                 ...................................................... 
 (miejsce i data odbioru)                                                                                           (czytelny podpis odbierającego) 


