WNIOSEK

o udzielenie zezwolenia na dostęp do zawodu



osób

PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO:

 rzeczy

imię i nazwisko / nazwa firmy
siedziba przedsiębiorcy / adres głównego miejsca wykonywania działalności,
adres do korespondencji,
telefon kontaktowy / fax / e-mail,
numer identyfikacji podatkowej NIP,
widnieje w CEiDG/ nie widnieje w CEiDG*, widnieje w KRS/ nie widnieje w KRS*
numer KRS (tylko w przypadku osób prawnych).
imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie
numer certyfikatu kompetencji zawodowych
liczba wypisów z zezwolenia

___________

Rodzaj i liczba pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do
wykonywania transportu drogowego:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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W załączeniu przedkładam następujące dokumenty:
oświadczenie osoby zarządzającej transportem wraz z kopią certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby
albo oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego
transportem w imieniu przedsiębiorcy wraz z kopią certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby
dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej zapewniającej podjęcie i
prowadzenie działalności, o których mowa w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków
wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE

oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy, jeżeli
adres ten jest inny niż adres przedsiębiorcy i jego siedziby albo adresu zamieszkania

oświadczenie przedsiębiorcy stwierdzające spełnienie wymagań określonych w przepisach w stosunku do
zatrudnionych przez niego kierowców w stosunku do których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu
kierowcy lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę lecz
wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, w stosunku do których nie orzeczono zakazu wykonywania
zawodu kierowcy

dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów
z tego zezwolenia
Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osoby:
a)
b)
c)

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
zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy

umowy

do

wykonywania

zadań

- 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 ( Dz. U. z 2017 poz. 2200 ze zm.)

Oświadczenie osoby:
a)
b)
c)

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
zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy

umowy

do

wykonywania

zadań

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.
wykaz pojazdów wraz z kopiami dowodów rejestracyjnych

Leszno, dnia

podpis wnioskodawcy

*) niepotrzebne skreślić
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OŚWIADCZENIE OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ TRANSPORTEM
Oświadczam, że zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 będę pełnić rolę
zarządzającego transportem.

W myśl powyższego spełniam następujące wymagania:
a. w

sposób

rzeczywisty

przedsiębiorstwa;

i

ciągły

zarządzam

operacjami

transportowymi

tego

b. mam rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem: jest jego pracownikiem, dyrektorem,
właścicielem lub udziałowcem lub nim zarządza lub, jeżeli przedsiębiorca jest osobą
fizyczną, jest tą właśnie osobą*);

c. posiadam miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty.

OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI
KARNEJ ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA.

Leszno, dnia

podpis

*) niepotrzebne skreślić
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OŚWIADCZENIE OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ TRANSPORTEM
W IMIENIU PRZEDSIĘBIORCY
Oświadczam, że jako osoba uprawniona na podstawie umowy do wykonywania zadań

zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy spełniam warunki o których mowa
w art. 4 ust. 2 lit. c* rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r.

ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika
drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE.

*posiadacz certyfikatu może kierować operacjami transportowymi nie więcej niż czterech różnych przedsiębiorstw,

realizowanymi za pomocą połączonej floty, liczącej ogółem nie więcej niż 50 pojazdów – państwa członkowskie mogą podjąć
decyzje o obniżeniu liczby przedsiębiorstw lub łącznej wielkości floty pojazdów

OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI
KARNEJ ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA.

Leszno, dnia

podpis
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OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI
Ja niżej podpisany(-a)

Zamieszkały(-a)

nazwisko rodowe

(imię i nazwisko)

(adres zamieszkania)

Imię ojca:

Imię matki:

PESEL

Oświadczam, że nie zostałem skazany 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.

JESTEM ŚWIADOMY/A ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ
ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA.

Leszno, dnia

podpis wnioskodawcy
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OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI ZARZĄDZAJĄCEGO

TRANSPORTEM / OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ TRANSPORTEM
W IMIENIU PRZEDSIĘBIORCY*

Ja niżej podpisany(-a)

Zamieszkały(-a)

nazwisko rodowe

(imię i nazwisko)

(adres zamieszkania)

Imię ojca:

Imię matki:

PESEL

Oświadczam, że nie zostałem skazany 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.

JESTEM ŚWIADOMY/A ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ
ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA.

Leszno, dnia

podpis

*niepotrzebne skreślić
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OŚWIADCZENIE

/dysponowanie bazą eksploatacyjną/
Oświadczam, że dysponuję bazą eksploatacyjną (miejsce wyposażone 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).

Adres bazy eksploatacyjnej:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

JESTEM ŚWIADOMY/A ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ
ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA.

Leszno, dnia

podpis wnioskodawcy

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że w stosunku do kierowców, których zatrudniam (lub zamierzam zatrudnić)
oraz innych osób niezatrudnionych przeze mnie, lecz wykonujących osobiście przewozy na
moją rzecz, nie orzeczono prawomocnego zakazu wykonywania zawodu kierowcy.

JESTEM ŚWIADOMY/A ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ
ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA.

Leszno, dnia

podpis wnioskodawcy
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WYKAZ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, KTÓRYMI BĘDZIE WYKONYWANY
TRANSPORT DROGOWY
MARKA I TYP
POJAZDU

RODZAJ/
PRZEZNACZENIE

NR
REJESTRACYJNY
POJAZDU

Leszno, dnia …………………..

NR PODWOZIA VIN

RODZAJ TYTUŁU PRAWNEGO DO
DYSPONOWANIA POJAZDEM

…………………………..
Podpis wnioskodawcy
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POUCZENIE
o przysługujących środkach prawnych

(Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców Dz. U. z 2018 r., poz. 646 ze zm.)

1. Wniosek należy złożyć z kompletem załączników (wskazanych we wniosku).
Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu trzech miesięcy a
sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu czterech miesięcy.
(Podstawa prawna: art. 11 § 3 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009
z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania
zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 92/26/WE).

2. Wniosek złożony bez wymaganych dokumentów i nieuzupełniony w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania, zostanie pozostawiony bez
rozpoznania.

(Podstawa prawna: art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).

3. Niniejsza sprawa nie może być załatwiona milcząco.

(Podstawa prawna: art. 122a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).

4. Do dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa należy dołączyć dowód
zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Opłatę skarbową należy wpłacić na
rachunek bankowy:
Urząd Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
26102030880000830200057513

(Podstawa prawna: art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. z 2018 r. poz.
1044 ze zm.).

5. Tryb odwoławczy: Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Lesznie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za
pośrednictwem Prezydenta Leszna.
(Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).

6. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku termin jego rozpatrzenia biegnie od
dnia wpływu uzupełnionego wniosku.
(Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 marca 2018 r.
poz. 646 ze zm.).

Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018r.

“Z klauzulą informacyjną zgodną z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w
Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Leszna.”
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