Bielsk Podlaski, dnia ....................................

...........................................................................
….......................................................................
...........................................................................
(oznaczenie przedsiębiorcy – siedziba i adres)
Nr CEIDG/KRS* ……......…………….………….
Nr NIP: …….…………………………...……......

Starostwo Powiatowe
w Bielsku Podlaskim
ul. Mickiewicza 46

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
1.

Rodzaj transportu drogowego: transport rzeczy/transport osób*

2.

Rodzaj i liczba pojazdów samochodowych, które będą wykorzystywane do
wykonywania transportu drogowego
●
●

3.

Rodzaj: ……………….…………………………………………………………………..…..…………
Liczba: …………………………………………………………………………………………..……....

Dane i informacje dotyczące osoby zarządzającej
(art. 4 ust. 1/art. 4 ust. 2* rozporządzenia WE nr 1071/2009):

transportem

drogowym

…….………………..……………..…………..
….............…………...………………………………………………………..……

● Imię, nazwisko, adres zamieszkania:

4.

● Numer certyfikatu kompetencji zawodowych: ……………..…….……………………
Liczba wypisów z zezwolenia: ……………...….. szt.

DO WNIOSKU DOŁĄCZONO:
1.

Oświadczenie osoby zarządzającej transportem drogowym - oryginał

2.

Certyfikat kompetencji zawodowych tej osoby - kserokopia

Zał. nr 1
… szt.
Zał. nr 2
… szt.

Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej (zgodnie z art. 7
rozporządzenia (WE) nr 1071/2009) do wyboru:

3.

 roczne sprawozdanie finansowe - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z
oryginałem przez przedsiębiorcę lub notarialnie

Zał. nr 3
… szt.

 gwarancja bankowa - oryginał
 ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej - oryginał lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę lub notarialnie

4.

Oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną - oryginał

PO-4.1/Z-2/Km-24/F1

Zał. nr 4
… szt.

Wydanie: 1.0

5.

Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców - oryginał

Zał. nr 5
… szt.

6.

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach
określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) 1071/2009 przedsiębiorcy /wszystkich
osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem - oryginał

Zał. nr 6
… szt.

7.

Oświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy /wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji
według KRS/ osoby zarządzającej transportem - oryginał

Zał. nr 7
… szt.

8.

Wykaz pojazdów do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

9.

Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia i wypisów z zezwolenia

10.

Inne (jeżeli będą wymagane): …………………………….………………………………..
………

Zał. nr 8
… szt.
Zał. nr 9
… szt.
Zał. nr 10
… szt.

* niepotrzebne skreślić

.................................................
(czytelny podpis przedsiębiorcy)

POTWIERDZENIE ODBIORU

1.

Wydano zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego nr druku

2.

Wydano wypis/y:
NUMER

.............................

SERIA I NUMER DRUKU

1
2
3
4
5
6

Potwierdzam odbiór w/w dokumentów:

.........................................
(podpis osoby wydającej)

PO-4.1/Z-2/Km-24/F1

……………………………….
(data i podpis osoby odbierającej)

Wydanie: 1.0

