Łowicz, dn. …………………………….

Starosta Łowicki
Ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

`

Wnoszę o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.
1. Oznaczenie przedsiębiorcy – imię i nazwisko albo nazwa przedsiębiorcy:
...................................................................................................................................................................
2. Adres siedziby przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 5 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009:
...................................................................................................................................................................
3. Informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym:
..................................................
4. Numer Identyfikacji Podatkowej ( NIP ): ..............................................................................................
5. Określenie rodzaju transportu drogowego: .........................................................................................
6. Rodzaj i liczba pojazdów samochodowych
Rodzaj pojazdu

Liczba

Autobus
Pojazd samochodowy lub zespól pojazdów o d.m.c. powyżej 3,5 t przewożący
rzeczy
Samochód osobowy
II. Do wniosku dołączam następujące dokumenty:
1. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5c
ust. 1 pkt. 4 ustawy z dn. 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2012, poz. 1265 ze
zm.) lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę,
lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art.
5c ust.1 pkt. 4 (załącznik nr 1),
2. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne i
wypisów z tego zaświadczenia;
3. Wykaz pojazdów samochodowych (załącznik nr 2)

a) w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również dokumenty
stwierdzające prawo do dysponowania nimi.

……………..………………………………………………….
podpis osoby upoważnionej

Objaśnienia
Za wydanie zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób lub rzeczy pobiera się
opłatę w wysokości 500 zł – zaświadczenie wydaje się na „BEZTERMINOWO”.
Za wydanie wypisu z zaświadczenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o wydanie
zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości 100 zł za wypis – wypis wydaje się na
„BEZTERMINOWO”

Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia

Łowicz, dn. ……………………………

.......................................................................
imię i nazwisko

.......................................................................
kod pocztowy, miejscowość

.......................................................................
ulica

.......................................................................
PESEL

Oświadczenie
Oświadczam, że zatrudnieni przeze mnie kierowcy, a także inne osoby
niezatrudnione, lecz wykonujące osobiście przewozy na moją rzecz, spełniają
warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 6 września 2001r. o
transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012, poz. 1265, z późn. zm.).
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.

...............................................
czytelny podpis

Załącznik nr 2 do wniosku o udzielenie zezwolenia

Wykaz pojazdów samochodowych
L.p.

Marka, typ

Rodzaj/
przeznaczenie

Nr
rejestracyjny

Nr VIN

Tytuł prawny

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dla każdego z w/w pojazdów dołączam kserokopię dowodu rejestracyjnego.
W przypadku pojazdu nie będącego moją własnością dołączam kserokopie
umowy zakupu, dzierżawy, użyczenia, leasingu, itp.

