
Toruń, dnia  …............................

                                                         Urząd Miasta Torunia
                                                                        Wydział Ewidencji i Rejestracji

                                                                     ul. Wały Gen. Sikorskiego 25
                                             87-100 Toruń

WNIOSEK

o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 

1. Oznaczenie przedsiębiorcy , jego adres i siedziba albo miejsce zamieszkania 
….................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..

2. Adres siedziby przedsiębiorcy, o której mowa w art. 5 lit. a rozporządzenia (WE) nr 
1071/2009
…..................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...

3. Informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
(CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS)-
…………………………………………………………………………………...........................
…...................................................................................................................................................

4. Numer identyfikacji podatkowej (NIP); ……………………………………..........…………

5. Określenie rodzaju transportu drogowego ( przewóz osób czy rzeczy) ……………………

6.  Określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie 
wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego ( wykaz pojazdów w załączeniu).
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

7. Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer certyfikatu kompetencji zawodowych 
osoby zarządzającej transportem, o której mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
1071/2009 albo osoby, o której mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE)
nr 1071/2009;
………………………….....................................................….………………………..……….
…………………………………………………………………………………………………..
………………………….............................................................................................………….

8. Określenie liczby wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 
drogowego ; ……………………………………………………………………………………..

9. Zezwolenie wydaje się na czas nieoznaczony.

..............................…….                                                   …...............................
podpis przyjmującego wniosek                                                          podpis  wnioskodawcy



Załączniki:

1. 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;

2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 7 
rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 –  tj.

Zezwolenie wydaje się, gdy przedsiębiorca posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określoną  w wysokości:
a) 9.000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,
b) 5.000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego;
Wymóg zdolności finansowej potwierdza się jednym z przedstawionych poniżej wariantów:
1)  rocznym sprawozdaniem finansowym;
2)  udzielenie gwarancji bankowej 
3)  polisy ubezpieczeniowej
Przy  ocenie  sytuacji  finansowej  wartość  zabezpieczenia  ustala  się  co  roku  w  walutach
krajowych  na  podstawie  kursu  EURO  opublikowanego  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii
Europejskiej obowiązującego pierwszego dnia roboczego października roku poprzedzającego
rok, w którym ocena jest dokonywana.
W 2017r  wartość ta wynosiła  4,3137

3. Oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem 
adresu bazy.

4. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa
w art. 5 ust. 2 pkt 2, lub oświadczenie 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; tj. w stosunku do zatrudnionych przez przedsiębiorcę
kierowców , a także innych osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących
osobiście przewóz na jego rzecz nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy.

5. Dowód uiszczenia  opłaty za  wydanie  zezwolenia  na  wykonywanie  zawodu  przewoźnika
drogowego i wypisów z tego zezwolenia ( pobiera się 1000 zł za wydanie zezwolenia  + 110
zł za  wypis na każdy zgłoszony pojazd. 

Wpłatę dokonuje się  na konto Urzędu Miasta - ( BANK MILLENNIUM s.a. TORUŃ 
nr rachunku 95 11602202 0000 0000 6171 9127 ) 

6. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego  dotycząca 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

7. Wykaz pojazdów – na załączonym formularzu .

Wydawaniem zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego  dla przedsiębiorców z
siedzibą na terenie Miasta Torunia zajmuje się 
Wydział  Ewidencji i Rejestracji Urzędu Miasta Torunia, 
z siedzibą przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, II piętro, pok.13 lub 10 
tel. 56-6118861, 56-6118853.
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