KmiT-W-23/5

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA
NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO
........................................................
(miejscowość, data)

.............................................................
.............................................................
(oznaczenie przedsiębiorcy)

.............................................................
.............................................................
(adres siedziby przedsiębiorcy lub adres zamieszkania)*

STAROSTA LIDZBARSKI
ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

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

CEIDG ..................................................
KRS ......................................................
NIP ......................................................
Nr telefonu .........................................
Proszę o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na
obszarze Rzeczypospolitej Polski.

Rodzaj transportu:

- osób

Lp.
1.

Autobus

2.

Samochód ciężarowy / Ciągnik samochodowy

- rzeczy

Rodzaj pojazdu samochodowego

Ilość pojazdów

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Imię i nazwisko osoby wyznaczonej przez przedsiębiorcę do zarządzania transportem zgodnie z art.
4 ust. 1 lub ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 oraz adres zamieszkania tej osoby.

Numer certyfikatu kompetencji zawodowych: .........................................................................
Liczba wnioskowanych wypisów z zezwolenia: ......................
* w przypadku osób fizycznych należy wpisać miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, o ile miejsce to jest tożsame z miejscem prowadzenia
działalności gospodarczej.
** 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 (należy wpisać tylko wtedy
gdy adres ten jest inny niż adres wpisany do CEIDG albo KRS)

Do wniosku załączam:
Lp.

Ilość
(szt.)

Nazwa dokumentu

1.

Oświadczenie osoby zarządzającej transportem.

2.

Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych.

3.

4.

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.
Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej.

5.

Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców.

6.

Dowód uiszczenia opłaty za udzielenie zezwolenia.

7.

Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osoby***:
 będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką
jawną lub komandytową,
 prowadzącej działalność gospodarczą - w przypadku innego przedsiębiorcy,
 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
drogowym.
Oświadczenie osoby***:
 będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką
jawną lub komandytową,
 prowadzącej działalność gospodarczą - w przypadku innego przedsiębiorcy,
 zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania
zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy,
– 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.

............................................................................
(czytelny podpis przedsiębiorcy)****

Wydano: (wypełnia organ udzielający zezwolenia)
1. Zezwolenie: nr druku ....................................................
2. Wypisy: nr od ........................................... do ........................................ sztuk .....................
Zezwolenie i wypisy z zezwolenia odebrał:

.....................................................................

..................................................................

(data)

(czytelny podpis odbierającego)

*** zaznaczyć „X” jeżeli dotyczy
**** Osoby będące członkami organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową (zgodnie z zasadą
reprezentacji określoną w KRS) lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

