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Sucha Beskidzka, dnia ………………………….
………………………………….....................................
………………………………………………………….
Oznaczenie przedsiębiorcy
…………………………………………………………...
Telefon kontaktowy

STAROSTA SUSKI
ul. Kościelna 5B
34-200 Sucha Beskidzka

WNIOSEK
o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wykonywanie krajowych przewozów
drogowych na potrzeby własne
Osób
Rzeczy

1. Oznaczenie przedsiębiorcy:
……………………………………………………………………………………………………………..
2. Adres przedsiębiorcy:
......................................................................................................................................................................
3. Adres siedziby przedsiębiorcy:
……………………………………………………………………………………………………………..
4. Miejsce zamieszkania przedsiębiorcy:
……………………………………………………………………………………………………………..
5. Informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
albo numer w rejestrze przedsiębiorców(KRS) :
……………………………………………………………………………………………………………..
6. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): …………………………………………………….................
7. Rodzaj i liczba pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do
wykonywania transportu drogowego:
Pojazd samochodowy powyżej 3,5 t

Zespół pojazdów powyżej 3,5 t

Pojazd samochodowy przystosowany konstrukcyjnie do przewozu osób powyżej 9 osób
8. Liczba wypisów:
…………………………………………………
Data i podpis przedsiębiorcy lub pełnomocnika

Uwaga: Konsekwencje błędnego wypełnienia wniosku ponosi przedsiębiorca

Załączniki do wniosku:
1.
Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem
wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy,
zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez kierowcy oraz osoby
niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają
warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym.
2.
Wykaz pojazdów (Załącznik nr 1)
3.
.Dowód uiszczenia opłaty administracyjnej za wydanie zaświadczenia wraz z wypisami

_______________________________________________________________________________________
Adnotacje urzędowe
_______________________________________________________________________________________
Wniesiono opłatę administracyjną za wydanie zaświadczenia potwierdzającego wykonywanie przewozów
drogowych na potrzeby własne wraz z wypisami w wysokości: ………………, dowód wpłaty:
……………........................
..…………………………………….
Data, pieczęć i podpis pracownika

Wydano zaświadczenie potwierdzające wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne numer
………………… oraz wypisy z przedmiotowego zaświadczenia w ilości …………………… szt. od numeru
…………………………………………..……… do numeru ……………………………………….………..
………………………………………
Data, pieczęć i podpis pracownika

Potwierdzenie odbioru zezwolenia wraz z wypisami

Potwierdzam odbiór zaświadczenia potwierdzającego wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby
własne numer ………………… oraz wypisów z przedmiotowego zaświadczenia w ilości
…………………… szt. od numeru …………….. do numeru …………………………

………………………………………………
Data i podpis przedsiębiorcy lub pełnomocnika

Załącznik nr 1

WYKAZ POJAZDÓW

Lp.

Marka/ typ

Rodzaj/ przeznaczenie

Sucha Beskidzka, dnia …………………..

Numer
rejestracyjny

Numer VIN

Rodzaj tytułu
prawnego do
dysponowania
pojazdem1

…………………………………………
Czytelny podpis przedsiębiorcy

1

Należy wpisać: własność, współwłasność, umowa użyczenia, umowa leasingu itp.

