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…………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                             (miejscowość, data) 

                                                                                                                                                                                                                             

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………                

(oznaczenie przedsiębiorcy – imię i nazwisko/nazwa firmy) 

 

 

 

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

(siedziba przedsiębiorcy określona w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), a w przypadku 

przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej określony  

w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)) 

 

 

 

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

(numer telefonu, adres e-mail*) 

 

 

 

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

(numer identyfikacji podatkowej – NIP) 

 

 

 

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

(informacja o wpisie do CEIDG lub numer KRS - tylko w przypadku osób prawnych) 
 

 
 

WNIOSEK 

O WYDANIE DODATKOWEGO WYPISU(-ÓW) 
 

 

z zezwolenia nr ……………………. na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób*),                       

na …………………….. dodatkowy/e pojazd/y, wykazany/e w załączniku. 

Do wniosku dołączam następujące dokumenty: 

 

1) dowód rejestracyjny/pozwolenie czasowe*) ………… pojazdów wymienionych w wykazie, którymi będą 

wykonywane przewozy osób oraz dokument stwierdzający prawo do dysponowania tymi pojazdami1; 

2) dokument potwierdzający posiadanie zdolności finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego; 

3) dowód uiszczenia opłaty za wydanie wypisu/ów z zezwolenia. 

 

 

 
1
 Dołączenie ww. dokumentu wymagane jest jedynie w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdów, którymi ma być wykonywany 

transport drogowy.  
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Administratorem danych osobowych podanych na wniosku jest Starosta Namysłowski z siedzibą przy ul. Pac 

Wolności 12A , 46-100 Namysłów. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 

2018 r.  o ochronie danych osobowych w celu wydania zezwolenia, zgodnie ze składanym wnioskiem. Podanie 

danych jest obowiązkowe i wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z 

dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu 

przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r.                        

o transporcie drogowym. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego numeru telefonu/adresu e-mail                     

do kontaktu ze mną**). 
 

 

 

………………………………………….                         ..………………...……………………………………. 
 (data, pieczęć i podpis przyjmującego wniosek)             (czytelny podpis wnioskodawcy - pełnym imieniem i nazwiskiem) 

 

ADNOTACJE URZĘDOWE 

 

W dniu ……………......…… wydano wypis(-y) z zezwolenia od nr ..……………………………….…  

do nr ………………………………………. zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy. 

 

Data, podpis i pieczątka pracownika:  

 

POTWIERDZENIE ODBIORU 

 

Potwierdzam odbiór wypisu(-ów)  w dniu …………………………….…………………………………. 

 

                                                                                                      

……………….………………………………………………. 
(czytelny podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej) 

 

 

 

 
*) Niepotrzebne skreślić 

 

 

UWAGA! KONSEKWENCJE BŁĘDNEGO  WYPEŁNIENIA FORMULARZA PONOSI PRZEDSIĘBIORCA 


