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WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA 
 

 

 

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

                                                                                                                                                                                               (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) 

 

 

Proszę o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie prowadzenia przewozów drogowych jako 
działalności pomocniczej w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej. 

 krajowych tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

w zakresie przewozu (zakreślić właściwy kwadrat) 

□  osób                                                                         □  rzeczy 

na czas nieokreślony, który będzie wykonywany pojazdami pozostającymi w dyspozycji wnioskodawcy                  

(wpisać liczbę pojazdów poszczególnych rodzajów). 

 

Rodzaj pojazdu samochodowego 
Liczba pojazdów 

Przewóz osób Przewóz rzeczy 

Pojazd samochodowy przewożący więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą**)  
 

 

 

 

Pojazd samochodowy o d.m.c. powyżej 3,5 t przewożący rzeczy**)  

 

 

 

 

 

 

**) Dotyczy również zespołu pojazdów oraz pojazdów specjalnych. 
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Załączniki: 

 

1) oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym; 

2) wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: marka, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, 

numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem; 

3) dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia i wypisów z zaświadczenia. 

Administratorem danych osobowych podanych na wniosku jest Starosta Namysłowski z siedzibą przy ul. Plac 

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 licencji, zgodnie ze składanym wnioskiem. Podanie danych 

jest obowiązkowe i wynika z 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 zaświadczenie nr ……………………………………………………………… 

 

 

oraz wypis(-y) z zaświadczenia od nr ………………………………… do nr ………………………………………... 

zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy. 

 

Data, podpis i pieczątka pracownika: 

 

POTWIERDZENIE ODBIORU 

 

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

                                                                                                      

 

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

 

 
*) Niepotrzebne skreślić. 

 

 

UWAGA! KONSEKWENCJE BŁĘDNEGO  WYPEŁNIENIA FORMULARZA PONOSI PRZEDSIĘBIORCA 

 


