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Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców
prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

A. Dane przedsiębiorcy ubiegającego się o wpis
'l Finna
przedsiębiorcy

, l)#il§"iffi*jt*' |-i-n _n-n _n] _n]
l, 2 Numer REGON **)

1. 3 Numer wpisu do KRS lub wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej

2, Adres siedziby/miejsce zamieszkania***) przedsiębiorcy Kod pocztow1,

Mieiscowoś

Ulica

Nr budynku

Porł,iat

3, Jestem wpisan1, do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia
kierorł,ców pod numerem:

4, Proszę o lłplsanie/zmianę zakresu wpisu***)do ,eJest^ przedsiębiorców prowadzących
szkolenia kierowców w zakresie |zaznaczl,ć właściwe ku,adraty literą ,,X"):

I
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b)[-l pozwolenia.

B. Przedsiębiorca prowadzi ośrodek pod następującynt adresem----):

5.1 Adres ośrodka - biura: Kod pocztowy

Miej scorł,ośc

Ullca

Nr hudvnku

Tytuł prawny do lokalu.. .,. .data zawarcia

dzia\)

starostwo powiatowe

Nr budynku .,,,,,,,,

Kod pocztowy Miejscorvość,.,,,
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Wyżej wlmienione pojazdy są ;
(Dz, U, Nr 30, Poz, l5l, z póŹn. zm.) orz § 43 rozporuądzeń Ministra Infrastrukńry z dnia : i goa"i" 2002 r. w.Óńi" irńJo*technicaych pojzdów oru zalaęsu ich niezbędnego wlposuenia (Dz. U, z 2003 r. Nr i2, poz. ?62, zpóźn zm.)

7 Placem mane\łrowvm usytuowanym

]

D. przedsiębiorca zatrudnia następujących instruktorórv/łl,kladowców nauki jazdy:

Poz. Imię i nazwisko Nr ewidencyinv Zakres uprawnień
l

2

3

4

5

E. Oświadczenie:

oświadczam, że dane zawartę we wniosku o wpis do rejesku przedsiębiofców
prowadzących ośrodek.szkolenia kierowców są komplętne i zgódne z wawdą otaz, żę
zna&e mi są i sPełniam,warunki wykonyrvania działalności gospodarózej w zakresie
Prowadzenia oŚrodka szkolenia kierowców, określone w ustawie I aniu s stycznia20I l r. o
kierujących pojazdami

Objaśnienie:

t) upisac imię i nanłisko w prąvpadku osoby fizycznej,
**) rłpisac, jeżeli takl numer został nadany,
ł** 

) nlepotrzebne skreślic
****) w przl,padku kilku miejsc prowadzenia ośrodka

szkolenia kierowców przedsiębiorca załącza
dodatkową infomraclę do wniosku

C. Przedsiębiorca dysponuje:


