Grudziądz, ………………………
STAROSTA GRUDZIĄDZKI
ul. MAŁOMŁYŃSKA 1
86-300 Grudziądz

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU
PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO
przewóz osób
przewóz rzeczy
o zmianę zezwolenia nr ……………… na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego z powodu zmiany:
oznaczenia przedsiębiorcy (nazwy lub imienia i nazwiska)
adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, adresu i siedziby głównego miejsca wykonywania
działalności
numeru w rejestrze przedsiębiorców (KRS) lub danych we wpisie (CEIDG)
numeru identyfikacji podatkowej (NIP)

o wydanie …… dodatkowych wypisów z zezwolenia numer …………….. na wykonywanie zawodu
przewoźnika drogowego o wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

1. Oznaczenie przedsiębiorcy

____________________________________________________

(Nazwa Przedsiębiorcy lub Imię i Nazwisko)

____________________________________________________
2. Siedziba przedsiębiorcy i adres lub miejsce zamieszkania:
a) kod, miejscowość ___________________________________________________
b) ulica, numer ____________________________________________________
3. Adres i siedziba głównego miejsca wykonywania działalności:
a) kod, miejscowość ___________________________________________________
b) ulica, numer ____________________________________________________
4. Numer w rejestrze przedsiębiorców
(KRS) lub informacja o wpisie do CEIDG
5. NIP

-

6. Rodzaj i liczba pojazdów samochodowych, które będą wykorzystywane do wykonywania transportu
drogowego
Rodzaj
zgłoszonych pojazdów
Pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób (autobus)
Pojazd samochodowy o d.m.c. powyżej 3,5 t przewożący rzeczy
(dotyczy również zespołu pojazdów oraz pojazdów specjalnych)

Liczba pojazdów

7. Dane osoby zarządzającej transportem:
Imię i nazwisko ___________________________________________________
Adres zamieszkania: __________________________________________________________________
a) kod, miejscowość ___________________________________________________
b) ulica, numer ___________________________________________________
Numer certyfikatu kompetencji zawodowych ________________________________________
Liczba wnioskowanych wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego –
…………………..
9. Telefon kontaktowy (dane nieobowiązkowe)* - _________________________________________
UWAGA! Konsekwencje błędnego wypełnienia formularza ponosi przedsiębiorca
8.

Do wniosku załączono:
Oświadczenie osoby zarządzającej transportem (lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego
transportem)
Kopię certyfikatu kompetencji zawodowych
Dokumenty potwierdzający, że przedsiębiorca posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie transportu drogowego określony dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości:
- 9 000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,
- 5 000 euro – każdy następny pojazd samochodowy.
Aby wykazać zdolność finansową należy przedłożyć:
1.

Roczne sprawozdanie finansowe, poświadczone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę (za zgodą organu wydającego
pozwolenia)

2.

Zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej wydane przez
bank lub firmę ubezpieczeniową, składające solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na wyżej określone kwoty.

3.

Udokumentowane posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych.

4.

Udokumentowane dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami w
wysokości 50 000 euro.

5.

Udokumentowaną własnością nieruchomości.

Oświadczenie przedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną
Oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców lub o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi, spełniającymi warunki ustawowe
Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z zezwolenia
Wykaz pojazdów (marka, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, rodzaj tytułu prawnego dysponowania pojazdem)**
Informację z Krajowego Rejestru Karnego członka (ów) organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową
lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, a także osoby zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania
zadań zarządzającego transportem
Oświadczenie o dobrej reputacji
Inne ________________________________________________________________________________________________

właściwe zaznaczyć

Grudziądz, dnia ......................................

............................................................................
(czytelny podpis przedsiębiorcy/pełnomocnika)

* Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Starostę Grudziądzkiego
w zakresie telefonu kontaktowego w celu przekazania informacji o przebiegu postępowania wynikającego z realizacji niniejszego wniosku

Grudziądz, dnia ......................................

.................. ..........................................................
(czytelny podpis przedsiębiorcy/pełnomocnika)

** wykaz pojazdów przedkłada się po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

......................................................
miejscowość, data
……………………………………….
imię i nazwisko
……………………………………….
adres zarządzającego

OŚWIADCZENIE
A.

dotyczy osoby zarządzającej transportem

Zgodnie z art. 7a ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, oświadczam, że zgodnie z art.
4 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.
ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego
dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. U. L 300/51 z 14.11.2009) będę pełnić rolę zarządzającego transportem w
przedsiębiorstwie:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa osoby prawnej lub imię i nazwisko przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, a także siedziba i adres lub adres
zamieszkania przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną)

.......................................................................
czytelny podpis zarządzającego transportem

B.

dotyczy osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań
zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy

Zgodnie z art. 7a ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, oświadczam, że zgodnie z art.
4 ust. 2 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.
ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego
dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. U. L 300/51 z 14.11.2009), jako osoba uprawniona na podstawie umowy do
wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa osoby prawnej lub imię i nazwisko przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, a także siedziba i adres lub adres
zamieszkania przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną)

Zarządzam (będę zarządzał) w sposób rzeczywisty i ciągły operacjami transportowymi tego przedsiębiorstwa.
Jednocześnie oświadczam, iż kieruje (będę kierował) operacjami transportowymi nie więcej niż czterech różnych
przedsiębiorstw, realizowanych za pomocą połączonej floty, liczącej ogółem nie więcej niż 50 pojazdów.

……………………………........................................................................
czytelny podpis upoważnionego do zarządzania transportem w imieniu przedsiębiorcy

____________
właściwe zaznaczyć

......................................................
miejscowość, data
……………………………………………
imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy
……………………………………………
adres przedsiębiorcy

OŚWIADCZENIE przedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną
Na podstawie art. 7a ust. 3 pkt 3 w związku z art. 4 pkt 21a Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym oświadczam, że dysponuję bazą eksploatacyjną zlokalizowaną*:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(adres bazy: kod, miejscowość, ulica, numer)

wyposażaną w odpowiedni sprzęt techniczny i urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie działalności
transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład której wchodzi co najmniej jeden z następujących
elementów: miejsce postojowe, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji
lub naprawy pojazdów.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia**.

.......................................................................
czytelny podpis przedsiębiorcy/pełnomocnika

____________
* wskazanie adresu bazy jest konieczne, jeżeli adres ten jest inny niż adres i siedziba przedsiębiorcy lub miejsce zamieszkania. **
zgodnie z art. 7a ust. 6 Ustawy o transporcie drogowym oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań. Klauzula oświadczenia zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

......................................................
miejscowość, data
……………………………………………
imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy
……………………………………………
adres przedsiębiorcy

OŚWIADCZENIE
A.

dotyczy przedsiębiorcy zamierzającego zatrudniać kierowców

Na podstawie art. 7a ust. 3 pkt 4 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oświadczam, że
zamierzam zatrudniać kierowców, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia*.

.......................................................................
czytelny podpis przedsiębiorcy/pełnomocnika

B. dotyczy przedsiębiorcy zamierzającego współpracować z osobami niezatrudnionymi przez
niego, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz

Na podstawie art. 7a ust. 3 pkt 4 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oświadczam, że
zamierzam współpracować z osobami niezatrudnionymi przeze mnie, lecz wykonującymi osobiście przewóz
na moją rzecz, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia*.

.......................................................................
czytelny podpis przedsiębiorcy/pełnomocnika

____________
właściwe zaznaczyć
* zgodnie z art. 7a ust. 6 Ustawy o transporcie drogowym oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań. Klauzula oświadczenia zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań.

......................................................
miejscowość, data
……………………………………………
imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy
……………………………………………
adres przedsiębiorcy

WYKAZ POJAZDÓW DO:
ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W ZAKRESIE
KRAJOWEGO PRZEWOZU:
OSÓB
RZECZY
WYKAZ POJAZDÓW ZGŁASZANYCH
lp

Marka

Typ

Rodzaj/
przeznaczenie

1

2

3

4

Numer
rejestracyjny
5

Numer VIN
6

Tytuł
prawny
7

.......................................................................
czytelny podpis przedsiębiorcy/pełnomocnika

____________
właściwe zaznaczyć

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

………………………………………………
data, miejscowość

………………………………………………………
czytelny podpis odbierającego – pełnym imieniem i nazwiskiem

