URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców

COM-RO-13
Słupsk, dnia ........………..................

___________________________________________
Oznaczenie przedsiębiorcy
(imię i nazwisko lub nazwa osoby prawnej)

_______________________________________________
Adres zamieszkania lub siedziba osoby prawnej

TELEFON: _________________________
NIP:_________________________

PESEL:____________________________

WNIOSEK

 o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
osób
 rzeczy (powyżej 3,5 tony d.m.c.)
Proszę o wydanie do powyższego zezwolenia__________ sztuk wypisów.

 o zmianę zezwolenia nr____________ na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
osób
 rzeczy (powyżej 3,5 tony d.m.c.)
z powodu zmiany ___________________________________________________________________.

o wydanie _______ dodatkowych wypisów z zezwolenia nr ___________.
o wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
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Przedkładam następujące załączniki:
- kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie
wraz z dokumentem potwierdzającym jej związek z przedsiębiorstwem,
- zaświadczenia o niekaralności członków organu zarządzającego osoby prawnej, osób zarządzających
spółką jawną lub komandytową lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz osoby zarządzającej
transportem,
- oświadczenia członków organu zarządzającego osoby prawnej, osób zarządzających spółką jawną lub
komandytową lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz osoby zarządzającej transportem, że
spełniają wymóg dobrej reputacji - (Załącznik 1),
- oświadczenie przedsiębiorcy o wyznaczeniu osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie (Załącznik 2) lub osoby zarządzającej transportem w imieniu przedsiębiorcy - (Załącznik 3),
- oświadczenie osoby zarządzającej w przedsiębiorstwie - (Załącznik 4) lub w imieniu przedsiębiorcy (Załącznik 5),
- oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy (Załącznik 6),
- dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej (9.000 euro na pierwszy
pojazd, 5.000 euro na kolejny),
- prośba o udzielenie odstępstwa w przypadku złożenia innego zabezpieczenia niż bilans przedsiębiorcy –
(Załącznik 7),
- oświadczenie przedsiębiorcy zatrudniającego kierowców - (Załącznik 8),
- wykaz pojazdów zawierający następujące informacje:1) markę, typ; 2) rodzaj/przeznaczenie; 3) numer
rejestracyjny; 4) numer VIN; 5) wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem (Załącznik 9),
- pełnomocnictwo (tylko w przypadku , gdy strona działa przez pełnomocnika),
- potwierdzenie wniesienia opłat.

_______________________________________
Czytelny podpis wnioskodawcy
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Załącznik 1
Imię i nazwisko
__________________________________________
Ulica, nr
__________________________________________
Kod, miejscowość
__________________________________________
PESEL
__________________________________________
Funkcja w przedsiębiorstwie
__________________________________________

OŚWIADCZENIE O DOBREJ REPUTACJI
Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że:
a) nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem ani nie nałożono na mnie sankcji za popełnienie
poważnego naruszenia obowiązujących przepisów krajowych dotyczących: prawa handlowego, prawa
upadłościowego, płac i warunków zatrudnienia w zawodzie, prawa o ruchu drogowym, odpowiedzialności
zawodowej, handlu ludźmi lub narkotykami;
b) nie byłem(am) skazany(a) w jednym lub kilku państwach członkowskich, za poważne przestępstwo ani
nie nałożono na mnie sankcji za poważne naruszenie przepisów wspólnotowych dotyczących:
 czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców, czasu pracy oraz instalacji i używania urządzeń
kontrolnych,
 maksymalnej masy i wymiarów pojazdów użytkowych w ruchu międzynarodowym,
 kwalifikacji wstępnej i ustawicznego kształcenia kierowców,
 badań technicznych w celu dopuszczenia pojazdów użytkowych do ruchu, w tym obowiązkowych
badań technicznych pojazdów silnikowych,
 dostępu do międzynarodowych przewozów drogowych rzeczy lub osób,
 bezpieczeństwa w drogowym przewozie towarów niebezpiecznych,
 instalacji i używania ograniczników prędkości w niektórych rodzajach pojazdów,
 praw jazdy,
 dostępu do zawodu,
 transportu zwierząt.
zgodnie z art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009.
Podając powyższe dane jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia, wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego.

Urząd Miejski w Słupsku; Plac Zwycięstwa 3; 76-200 Słupsk; tel. (59) 8488300, urzad@um.slupsk.pl
Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców – Plac Zwycięstwa 3; 76-200 Słupsk/nr pokoju 15, tel. (59) 8488307, tel. (59) 8488476, fax. (59) 8488436; e-mail: com@um.slupsk.pl

Wydanie 1 /(09-05-2016)

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców
______________________
data

COM-RO-13

_______________________________________
czytelny podpis składającego oświadczenia

Załącznik 2
OŚWIADCZENIE O WYZNACZENIU ZARZĄDZAJĄCEGO TRANSPORTEM
(pracownik, dyrektor, udziałowiec, właściciel, członek organu zarządzającego,
przedsiębiorca – os. fizyczna)
Oświadczam(y), że w przedsiębiorstwie:
_______________________________________________________________________________
nazwa przedsiębiorcy
_______________________________________________________________________________
adres siedziby
zarządzającym transportem jest:
Pan(i) _______________________________________________________________________________
imię i nazwisko
urodzony(a)
_______________________________________________________________________________
data i miejsce urodzenia
Ww. osoba spełnia jednocześnie następujące wymagania:
a) cieszy się dobrą reputacją określoną w art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków
wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE (L 300/51);
b) posiada certyfikat kompetencji zawodowych Nr ______________________________;
c) w sposób rzeczywisty i ciągły zarządza operacjami transportowymi ww. przedsiębiorstwa;
d) ma rzeczywisty związek z ww. przedsiębiorstwem polegający na tym, że jest jego: pracownikiem,
dyrektorem, właścicielem, członkiem organu zarządzającego lub jest osobą fizyczną – ww.
przedsiębiorcą*;
e) posiada miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty.
Oświadczam również, że zostałem pouczony(a), iż podanie powyższych danych niezgodnych ze stanem
faktycznym – może skutkować odmową udzielenia zezwolenia lub jego cofnięciem.

_________________
data

_________________________________________
czytelny podpis przedsiębiorcy lub pełnomocnika

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik 3

OŚWIADCZENIE O WYZNACZENIU OSOBY UPRAWNIONEJ DO
WYKONYWANIA ZADAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO TRANSPORTEM
(na podstawie umowy innej niż umowa o pracę)

Oświadczam(y), że w przedsiębiorstwie:
______________________________________________________________________________________
nazwa przedsiębiorcy
______________________________________________________________________________________
adres siedziby
osobą uprawnioną do wykonywania zadań zarządzającego transportem jest:
Pan(i)
______________________________________________________________________________________
imię i nazwisko
urodzony(a)
______________________________________________________________________________________
data i miejsce urodzenia

Ww. osoba spełnia jednocześnie następujące wymagania:
a) posiada miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty;
b) cieszy się dobrą reputacją określoną w art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE)nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków
wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE (L 300/51);
c) posiada certyfikat kompetencji zawodowych Nr ____________________________________________,
d) umowa zawarta z ww. osobą precyzuje zadania, które ma ona wykonywać w sposób rzeczywisty i ciągły
oraz określa zakres obowiązków związanych z funkcją zarządzającego transportem – zgodnie z artykułem
4 ust. 2 lit. b ww. rozporządzenia;
e) w charakterze zarządzającego transportem, kieruje operacjami transportowymi nie więcej niż czterech
różnych przedsiębiorstw, realizowanymi za pomocą połączonej floty, liczącej ogółem nie więcej niż 50
pojazdów;
f) wykonuje określone zadania wyłącznie w interesie ww. przedsiębiorstwa, a jej obowiązki są
wykonywane niezależnie od przedsiębiorców, na rzecz których ww. przedsiębiorstwo wykonuje przewozy.
Oświadczam również, że zostałem pouczony(a), iż podanie powyższych danych niezgodnych ze stanem
faktycznym – może skutkować odmową udzielenia licencji lub jej cofnięciem.

_________________

_________________________________________
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czytelny podpis przedsiębiorcy lub pełnomocnika

Załącznik 4
Imię i nazwisko
__________________________________________
Ulica, nr
__________________________________________
Kod, miejscowość
__________________________________________
PESEL
__________________________________________
Funkcja w przedsiębiorstwie
__________________________________________

OŚWIADCZENIE ZARZĄDZAJĄCEGO TRANSPORTEM
W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że zgodnie z art. 4 ust.1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009¹ będę
pełnić rolę zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie.
¹ - art. 4 ust. 1. Przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika drogowego wyznacza
przynajmniej jedną osobę fizyczną – zarządzającego transportem – która spełnia warunki
przewidziane w art. 3 ust. 1 lit b) i d) rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 i która:
w sposób rzeczywisty i ciągły zarządza operacjami transportowymi tego przedsiębiorstwa;
ma rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem, polegający na przykład na tym, że jest jego
pracownikiem, dyrektorem, właścicielem lub udziałowcem lub nim zarządza lub, jeżeli
przedsiębiorca jest osobą fizyczną, jest tą właśnie osobą; oraz
posiada miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty.
Podając powyższe dane jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia, wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego.

____________________________

____________________________________________________

data

czytelny podpis składającego oświadczenia
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Załącznik 5
Imię i nazwisko
__________________________________________
Ulica, nr
__________________________________________
Kod, miejscowość
__________________________________________
PESEL
__________________________________________
Funkcja w przedsiębiorstwie
__________________________________________

OŚWIADCZENIE ZARZĄDZAJĄCEGO TRANSPORTEM
W IMIENIU PRZEDSIĘBIORCY

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że będę pełnić rolę zarządzającego transportem w imieniu
przedsiębiorcy na podstawie umowy z dnia …………..……oraz spełniam warunki, o których mowa w art. 4
ust. 2 lit. c rozporządzenia (WE) nr 1071/2009¹.
¹ - art. 4 ust. 2 lit. c Jeżeli przedsiębiorca nie spełnia wymogu posiadania kompetencji
zawodowych, o którym mowa w art.3 ust. 1 lit. d), właściwy organ może zezwolić na
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego bez wyznaczenia zarządzającego transportem
zgodnie z art.4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, pod warunkiem, że w charakterze
zarządzającego transportem osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania na terenie
Wspólnoty, spełniająca wymogi przewidziane w art.3 ust. 1 lit. b) i d), tj.: cieszy się dobrą
reputacją i posiada odpowiednią zdolność finansową, może kierować operacjami
transportowymi nie więcej niż czterech różnych przedsiębiorstw, realizowanymi za pomocą
połączonej floty, liczącej ogółem nie więcej niż 50 pojazdów.

Podając powyższe dane jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia, wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego.
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______________________________________________
czytelny podpis składającego oświadczenia

Załącznik 6
___________________________________
___________________________________
(oznaczenie przedsiębiorcy)

OŚWIADCZENIE O DYSPONOWANIU BAZĄ EKSPLOATACYJNĄ
Oświadczam(y), że ww. przedsiębiorstwo:
a) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada siedzibę wraz z lokalami, w których prowadzona jest
jego główna działalność i przechowywane są dokumenty dotyczące tej działalności, w szczególności
dokumenty księgowe, akta dotyczące pracowników oraz dokumenty zawierające dane na temat czasu
prowadzenia pojazdu i odpoczynku oraz wszelkie inne dokumenty, do których dostęp musi mieś właściwy
organ, aby sprawdzić czy spełnione zostały warunki wykonywania zawodu przewoźnika drogowego;
Adres siedziby:
______________________________________________________________________________________
b) dysponuje co najmniej jednym pojazdem samochodowym, który został zarejestrowany zgodnie
z przepisami Rzeczypospolitej Polskiej - będąc jego właścicielem lub posiadaczem na podstawie innego
tytułu;
c) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada bazę eksploatacyjną, w której przy użyciu niezbędnego
sprzętu administracyjnego, a także odpowiedniego sprzętu technicznego i urządzeń technicznych
umożliwiających prowadzenie działalności transportowej w sposób rzeczywisty i ciągły, w skład której
wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów:
- miejsce postojowe,
- miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków,
- miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów.
Adres bazy:
______________________________________________________________________________________
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.*

_________________
data

_________________________________________
czytelny podpis przedsiębiorcy lub pełnomocnika
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*zgodnie z art. 7a ust. 6 ustawy o transporcie drogowym oświadczenie składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Klauzula oświadczenia zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Załącznik 7
Słupsk, dnia ........………...............…
_____________________________________________
Imię i nazwisko przedsiębiorcy/nazwa osoby prawnej
_____________________________________________
Adres zamieszkania/siedziby
TELEFON ______________________________
NIP:

________________

KRS:___________________________________

PROŚBA
O UDZIELENIE ODSTĘPSTWA

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia
21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu
przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE wnoszę o udzielenie odstępstwa
od obowiązku przedłożenia poświadczonego przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę rocznego
sprawozdania finansowego z uwagi na fakt, że firma nie ma obowiązku i nie sporządza bilansu.
Jednocześnie proszę o wyrażenie zgody na wykazanie mojej zdolności finansowej za pomocą
zabezpieczenia w formie ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej.

_________________________________

Podpis
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Załącznik 8
Słupsk, dnia ........………...............…
_________________________________
oznaczenie przedsiębiorcy
_____________________________
NIP
OŚWIADCZENIE
A. dotyczy przedsiębiorcy zatrudniającego kierowców*
Oświadczam, że zatrudnieni przeze mnie kierowcy, a także inne osoby niezatrudnione przeze mnie lecz
wykonujące osobiście przewóz na moją rzecz spełniają warunki określone w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, tj. nie orzeczono wobec nich zakazu wykonywania
zawodu kierowcy.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia*.

__________________________
Podpis przedsiębiorcy
B. dotyczy przedsiębiorcy nie zatrudniającego kierowców*
Oświadczam, że osobiście wykonuję przewozy drogowe i spełniam warunki określone w art. 5 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, tj. nie orzeczono wobec mnie zakazu
wykonywania zawodu kierowcy.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia*.

__________________________
Podpis przedsiębiorcy
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* w przypadku,gdy przedsiębiorca zatrudnia kierowców jak również jednocześnie osobiście
wykonuje przewozy, winien złożyć podpisy pod oświadczeniami A i B

Załącznik 9
Słupsk, dnia ........………...............…
______________________________________
______________________________________
Nazwisko, imię/firma

______________________________________
Adres/siedziba

Telefon ___________________________

WYKAZ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Lp

Nr
rejestracyjny

Marka

Numer podwozia - VIN

Tytuł prawny

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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_____________________________
Podpis przedsiębiorcy
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