
Wniosek do procedury KT-30 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE DODATKOWEGO WYPISU Z ZEZWOLENIA 
NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŻNIKA DROGOWEGO 

FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI  

Oznaczenie przedsiębiorcy-nazwa: ……..………..…………..................................................................……….. 

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

Siedziba i adres przedsiębiorcy: ..…………….............................................................................................. 

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

Adres siedziby, w której prowadzona jest główna działalność, w szczególności dokumenty księgowe, akta  dotyczące 

pracowników, dokumenty zawierające dane na temat czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku  oraz wszelkie inne 

dokumenty (wpisać jeżeli inny niż wskazany powyżej): 

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

Charakter prawny: (np. osoba fizyczna, spółka cywilna, sp. z o.o., spółka jawna, spółka akcyjna, spółka 

komandytowa,  inny - wpisać właściwy) 

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

Numer KRS: ........................................................................... Numer NIP: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

Telefon ……………………………………………………………... Fax ………………………………………………………………………... 

 

Wnioskuję o dodatkowy(we) ……………………….. (wpisać liczbę wnioskowanych wypisów)   wypis(y) z 

Zezwolenia na Wykonywanie Zawodu  Przewoźnika  Drogowego   wskazanego(ych) w załączonym 

FORMULARZU – WYKAZ POJAZDÓW 

 

……………………………………………………                 ………………………………………………………………………………………… 
Data                                                                                                                    Czytelny podpis przedsiębiorcy*  
 
 
 

Opłaty:  za  każdy dodatkowy pojazd zgłoszony do wykazu pobiera się opłatę  110 zł.  

 
 
KONSEKWENCJE BŁĘDNEGO WYPEŁNIENIA FORMULARZA PONOSI PRZEDSIĘBIORCA 

* Osoby będące członkami organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawna lub komandytową 

(zgodnie z zasadą reprezentacji określoną w KRS) lub osoby prowadzące działalność gospodarczą. 

 



 

 

DO WNIOSKU DOŁĄCZAM:  

1. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej - zgodnie z 
art. 7 rozporządzenia (WE)  nr 1071/2009: 

- roczne sprawozdanie finansowe  

- gwarancja bankowa  

- ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej  

3. FORMULARZ – WYKAZ POJAZDÓW.  

4. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie wypisu(ów)  

 

Adnotacje urzędowe ; 
 
Wniesiono opłatę za  wydanie wypisu (ów) w wysokości …………………………………..zł. 
 
 
Wydano  wypis/y  
 
od nr ……………………………………………………………………..do nr ……………………………………………sztuk……………… 

 
 
 
 

  ……………………………………………………………….. 
Data i podpis  i pieczątka pracownika. 

 
 

 Wypis (-y)  odebrał (-a); 
 
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko nr dowodu osobistego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………… 
Data i czytelny podpis odbierającego 

 



 

 

WYKAZ POJAZDÓW 

LP.  

Marka, typ Rodzaj, 
przeznaczenie  

Nr rejestracyjny Nr  VIN 
Wskazanie tytułu 

prawnego do 
dysponowania 

pojazdem 
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