
..................................................................................data..............

(pieczątka przedsiębiorcy)

W N I O S E K
     o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wykonywanie       

       krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne

lub (o zmianę zaświadczenia nr ....................................................z dnia.......................................)**

z powodu..................................................................................................................................

1.Oznaczenie przedsiębiorcy, imię nazwisko (nazwa)

2.Adres i siedziba albo miejsce zamieszkania

tel:..............................................

3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP).................................................

4. CEIDG  ..........................................; KRS nr.................................................

5. Rodzaj wykonywania przewozów (właściwe pole proszę zaznaczyć znakiem X):
Osób □ Rzeczy  □

6. Rodzaj pojazdów i liczba wypisów:
Rodzaj pojazdu Liczba posiadanych

wypisów**
Liczba

wnioskowanych
wypisów

Autobus

Pojazd samochodowy o d.m.c. powyżej 3,5 tony służący do 
przewozu rzeczy (w tym zespół pojazdów* oraz pojazd specjalny)

Do wniosku dołączam:
1. Oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców spełniających warunki określone w art. 5c ust.l pkt.4 lub
w  art.  6  ust.  1  pkt.2  albo  oświadczenie  o  zamiarze  współpracy  z  osobami  niezatrudnionymi  przez
przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, w art. 5c ust. 1 pkt
4; zgodnie z ustawą o transporcie drogowym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.).
2. Wykaz pojazdów samochodowych wraz z kopiami dowodów rejestracyjnych. Gdy przedsiębiorca nie jest
właścicielem pojazdów - również dokument stwierdzający prawo dysponowania nimi.
Objaśnienia:
*  zespół  pojazdów  pow.  3,5  tony  dmc  =  samochód  ciężarowy  +  przyczepa
(wykazana w dowodzie), ** dot. w przypadku zmiany zaświadczenia

Zaświadczenie nr.……………..….. Wypisy…………………….

(data i podpis osoby odbierającej) (podpis czytelny przedsiębiorcy)
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Naliczone opłaty

Zaświadczenie..........................................................zł

Wypisy.....................................................................zł

Razem.......................................................................zł

(podpis pracownika naliczającego opłaty)

Pouczenie:

   Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.1414 z
późn.  zm,),  przedsiębiorca  jest  zobowiązany  zgłaszać  na  piśmie  lub  w  postaci  dokumentu  elektronicznego
organowi, który udzielił: zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne wszelkie zmiany danych, o
których mowa w art. 8 ww. ustawy, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.
    Zgodnie  z  art.  92a  ust.6  Załącznik nr  3  l.p.  1.8.  do  ustawy o transporcie  drogowym -   Kto,  będąc
przedsiębiorcą nie zgłasza na piśmie organowi, o wszelkich zmianach - podlega karze pieniężnej w wysokości
800 zł.
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