Włodawa dnia, ......................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
(oznaczenie siedziba i adres przedsiębiorcy)
............................................................................
(numer w rejestrze przedsiębiorców albo
w ewidencji działalności gospodarczej)
…………………………………………………
(nr identyfikacji podatkowej NIP)

WNIOSEK
o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
1. Rodzaj transportu drogowego – przewóz osób/rzeczy1:
2. Obszar transportu2:
 obszar gminy,
 obszar wykraczający poza granice gminy,
 obszar wykraczający poza granice powiatu.
3. Rodzaj i liczba pojazdów, którymi dysponuje przedsiębiorca3:
 samochody osobowe (8 osób + kierowca) / autobusy
 samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej:
 powyżej 3,5 t do 12 t włącznie,
 powyżej 12 t do 20 t włącznie,
 powyżej 20 t i ciągniki siodłowe lub balastowe.

Do wniosku dołączam:
1.
Oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców spełniających
„dobrej reputacji”.
2.
Wykaz pojazdów samochodowych wraz z kopiami krajowych dokumentów
dopuszczających pojazd do ruchu4.

warunki

.....................................
(podpis)

Włodawa, dn. ………………………….
……………………………………
(Pieczęć przedsiębiorcy)

OŚWIADCZENIE

Dotyczy przedsiębiorcy zatrudniającego
kierowców

Dotyczy przedsiębiorcy
niezatrudniającego kierowców

Ja niżej podpisany, będąc uprzedzony
o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań, stosownie do treści art. 233
ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - kodeks karny
(Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn.zm.)
oświadczam, że zatrudnieni przeze mnie
kierowcy, spełniają wymagania określone
w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.
z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn.zm.) oraz
w innych przepisach określających wymagania
w stosunku do kierowców, a także nie byli
skazani prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwa
umyślne
przeciwko
bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu,
wiarygodności dokumentów lub środowisku.

Ja niżej podpisany, będąc uprzedzony
o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań, stosownie do treści art. 233
ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - kodeks karny
(Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
oświadczam, że osobiście wykonuję przewozy,
spełniam wymagania określone w przepisach
ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo
o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.
z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn.zm.) oraz
w innych przepisach określających wymagania
w stosunku do kierowców, a także nie byłem
skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwa
umyślne
przeciwko
bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu,
wiarygodności dokumentów lub środowisku.

Niniejsze oświadczenie zostało złożone
przez stronę w związku ze złożeniem wniosku
o wydanie zaświadczenia na wykonywanie
krajowych przewozów drogowych na potrzeby
własne.

Niniejsze oświadczenie zostało złożone
przez stronę w związku ze złożeniem wniosku
o wydanie zaświadczenia na wykonywanie
krajowych przewozów drogowych na potrzeby
własne.

O wszelkich zmianach poinformuję organ
O wszelkich zmianach poinformuję organ
administracyjny w terminie 14 dni od chwili ich administracyjny w terminie 14 dni od chwili ich
zaistnienia.
zaistnienia.
……………………………………………
(podpis przedsiębiorcy)

*

……………………………………………..
(podpis przedsiębiorcy)

*

*

w przypadku, gdy przedsiębiorca zarówno zatrudnia kierowców jak i jednocześnie sam osobiście wykonuje przewozy
winien złożyć podpisy pod obydwoma oświadczeniami.

Włodawa, dn.............................
.....................................
(pieczęć firmy)

Wykaz pojazdów
Lp.

Marka, typ, model

Nr rej.

Nr podwozia VIN

Dopuszczalna masa całkowita w kg

Tytuł prawny do pojazdu

1.

2.

3.

4.

5.

.........................................................
(podpis czytelny)

