
   ………………………………………………………….

                                                                                                                                    (miejscowość, data)

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE 
ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO*)

*) niepotrzebne skreślić
                                                                                                                                

……………………………………………………………………..
               (oznaczenie przedsiębiorcy – nazwa)

Starosta Sierpecki
……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..
             (adres i siedziba przedsiębiorcy)
                        

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

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

……………………………………………………………………..

       (informacja o wpisie do CEIDG albo nr KRS)

……………………………………………………………………..

                    (NIP)

……………………………………………………………………..

                                (nr telefonu)

Wnioskuję o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
(zakreślić właściwy kwadrat)

□ osób                                                                                        □ rzeczy

Rodzaj pojazdu samochodowego Ilość pojazdów

1. Samochód osobowy
2. Autobus
3. Samochód ciężarowy o d.m.c. powyżej 3,5 t. do 12 t. włącznie
4. Samochód ciężarowy o d.m.c. powyżej 12 t. do 20 t. włącznie
5. Samochód ciężarowy o d.m.c. powyżej 20 t.
6. Ciągnik samochodowy

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:……………………………………….......…………………………………………….........................................

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

Wnioskuje o wydanie następującej ilości wypisów z zezwolenia: …………… sztuk.

Do wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego dołączam:

1) oświadczenie osoby zarządzającej transportem oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby albo oświadczenie osoby
uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy oraz kopię certyfikatu
kompetencji zawodowych tej osoby;
2) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;
3) oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy, jeżeli adres ten jest inny niż adres
wskazany zgodnie z art. 7a ust. 2 pkt 1 ustawy o transporcie drogowy;
4)  oświadczenie  o  zamiarze  zatrudnienia  kierowców  wobec,  których  nie  orzeczono  zakazu  wykonywania  zawodu  kierowcy,  lub
oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego
rzecz wobec, których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy;
5) dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia;

https://sip.lex.pl/#/dokument/67909800?cm=DOCUMENT%23art(5)lit(a)
https://sip.lex.pl/#/dokument/67909800?cm=DOCUMENT%23art(7)
https://sip.lex.pl/#/dokument/67909800?cm=DOCUMENT%23art(4)ust(2)
https://sip.lex.pl/#/dokument/67909800?cm=DOCUMENT%23art(4)ust(2)
https://sip.lex.pl/#/dokument/67909800?cm=DOCUMENT%23art(4)ust(1)


6) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą 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, wymienione w art. 5
ust. 2a ustawy o transporcie drogowy; 
7)  oświadczenie  osób,  o  których  mowa  w  pkt  6,  o  niekaralności  za  poważne  naruszenie,  o  którym  mowa  w  art.  6  ust.  1  lit.  b
rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
8) Inne dokumenty       …………………………………………………………………………………………………………

W dniu odbioru zezwolenia należy przedłożyć wykaz pojazdów samochodowych.

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

    (data, pieczęć i podpis przyjmującego wniosek)                                                          (czytelny podpis wnioskodawcy – pełnym imieniem i nazwiskiem)

Objaśnienie:
Siedziba przedsiębiorcy – zgodnie z art.5 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009  z dnia 21 października 2009r.
siedzibę  położona  w  państwie  członkowskim  wraz  z  lokalami,w  których  prowadzi  główną  działalność,  w  szczególności  dokumenty  księgowe,akta
dotyczące pracowników, dokumenty zawierające dane na temat czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku oraz wszelkie inne dokumenty,do których dostęp
musi mieć właściwy organ, aby sprawdzić, czy spełnione zostały warunki przewidziane w w/w rozporządzeniu. 

ADNOTACJE URZĘDOWE

W dniu…………………………………………  udzielono  zezwolenie nr………………………

oraz wypisy z zezwolenia  sztuk …………………

druki nr od ………………………………………………………..

druki nr do …………………………………………………………

zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy.

Data i podpis:  ………………………………………………………………..

POTWIERDZENIE ODBIORU

Potwierdzam odbiór zezwolenia i wypisów z zezwolenia  w dniu ……………………………….

……………………………………………………………………………………..

 (Czytelny podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej )         

 

https://sip.lex.pl/#/dokument/67909800?cm=DOCUMENT%23zal(IV)
https://sip.lex.pl/#/dokument/67909800?cm=DOCUMENT%23art(6)ust(1)lit(b)
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