WNIOSEK
O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE
ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Starosta Jaworski

Oznaczenie przedsiębiorcy

ul. Wrocławska 26

(imię i nazwisko lub nazwa)

59 – 400 Jawor

…………………………………………………………
Siedziba przedsiębiorcy lub miejsce zamieszkania
przedsiębiorcy*

…………………………………………………………

…………………………………………………………
(adres do korespondencji, nr telefonu)
CEIDG: ……………………………………………….
KRS: ………………………………………………
NIP: ………………………………………………
Proszę o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

Rodzaj transportu:

osób

rzeczy
Ilość pojazdów

Lp.

Rodzaj pojazdu samochodowego
Autobus
Pojazd samochodowy lub zespół pojazdów o dmc
powyżej 3,5t

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko osoby zarządzającej transportem oraz adres zamieszkania
Numer certyfikatu kompetencji zawodowych

……………………………..………..……….

Liczba wnioskowanych wypisów z zezwolenia

………………………..……………………………
(nie może przekraczać liczby pojazdów zgłoszonych we wniosku)

*) wpisać miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, o ile miejsce to jest tożsame z miejscem prowadzenia
działalności gospodarczej.

Do wniosku załączam:
Lp.

1.
2.

3.

4.

Ilość
(szt.)

Nazwa dokumentu
Oświadczenie osoby zarządzającej transportem
Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem
Dokument 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
5000 euro - każdy następny pojazd samochodowy.
Aby wykazać zdolność finansową należy przedłożyć:
l . roczne sprawozdanie finansowe, poświadczone przez audytora lub odpowiednio
upoważnioną osobę, lub (za zgodą organu wydającego pozwolenia) lub
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.
Oświadczenie przedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną oraz jej adresem

6.

Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców lub o współpracy z osobami
niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi przewóz na jego rzecz
Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia i wypisów z tego zezwolenia

7.

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego i oświadczenie o niekaralności

8.

Oświadczenie członków organu zarządzającego, osoby prawnej, osoby zarządzającej
lub osoby prowadzącej działalność o spełnieniu wymogu dobrej reputacji.

5.

…………………………………………………
(data i czytelny podpis wnioskodawcy)

Wydano: (wypełnia organ udzielający zezwolenia)
l . 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)

UWAGA ! konsekwencje błędnego lub nieczytelnego wypełnienia wniosku ponosi przedsiębiorca.

