Miejscowość, data (proszę uzupełnić) ..................................................................
Oznaczenie przedsiębiorcy – nazwa (proszę uzupełnić poniżej)
.................................................................
.................................................................
Siedziba przedsiębiorcy – adres (proszę uzupełnić poniżej)
.................................................................
.................................................................

Starosta Nowodworski
Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie
pośrednictwa przy przewozie rzeczy
1. Dane przedsiębiorcy (proszę uzupełnić):
Imię i nazwisko lub nazwa (wpisać poniżej):
…………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
Adres/siedziba (niepotrzebne skreślić):
Kod pocztowy (proszę uzupełnić) ……………………………….
Miejscowość (proszę uzupełnić) ……………………………………………………………………………………………..
Ulica (proszę uzupełnić) ………………………………………………………………………………………………..……….
Nr domu (proszę uzupełnić) ……………… Nr telefonu (proszę uzupełnić) …………………..................
2. Jestem wpisany/a do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG): (niepotrzebne skreślić): tak/ nie
3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) (proszę uzupełnić) ………………………………………………….
4. Okres, na jaki ma zostać udzielona licencja (od 2 do 50 lat) (proszę uzupełnić) ………………….
5. Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer certyfikatu kompetencji zawodowych
osoby zarządzającej transportem (patrz nr 1 w objaśnieniach poniżej)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Do wniosku dołączam:
 umowę z osobą zarządzającą transportem oraz kopię certyfikatu kompetencji
zawodowych;
 dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 5c ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2140
z późniejszymi zmianami) (patrz nr2 w objaśnieniach poniżej);
 dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji(patrz nr3 w objaśnieniach poniżej);
 informację z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenia o niekaralności za
przestępstwa umyślne wymienione w art. 5c ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 6 września
2001 r. o transporcie drogowym(patrz nr4 w objaśnieniach poniżej);

Czytelny podpis wnioskodawcy (proszę uzupełnić poniżej)

.................................................................
Objaśnienia
1. Przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca
w przedsiębiorstwie transportem drogowym legitymuje się certyfikatem kompetencji
zawodowych.
2. Przedsiębiorca musi znajdować się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie
i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej
dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50.000 euro.
Powyższy wymóg finansowy potwierdza się:


rocznym sprawozdaniem finansowym;



dokumentami potwierdzającymi:



dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub
dostępnymi aktywami,



posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,



udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,



własność nieruchomości.

Przy ocenie sytuacji finansowej stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank
Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest
dokonywana.
3. Za wydanie licencji pobiera się opłatę zgodną z tabelą opłat. Wpłatę można dokonywać
w kasie w budynku Wydziału Komunikacji lub na konto bankowe o nr 21 8009 1046 0019
8904 2002 0003.
4. Licencji udziela się przedsiębiorcy, jeżeli:
a)

członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką

jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzące
działalność gospodarczą:
 nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub
przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi
gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i
płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,
 nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności
gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Miejscowość, data (proszę uzupełnić) ……………………………………………….......................................

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany(-a) (wpisać imię i nazwisko)
……...……………………………………………………………………………………………………………………………….………
zamieszkały(-a) (wpisać adres zamieszkania)
……...……………………………………………………………………………………………………………………………………….
legitymujący(-a) się dowodem osobistym (wpisać poniżej serię i numer)
……….………………………………………………………………………………………..................................................
wydanym przez (wpisać organ wydający)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
numer PESEL (proszę uzupełnić) …………………………………………………………………………………………….
będąc uprzedzony(-a) o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233
§ 1 Kodeksu karnego), oświadczam, że:
 spełniam wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1
 nie zostałem(-am) skazany(-a) prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa
umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi
gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom
pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu,
 nie zostało wydane w stosunku do mnie orzeczenie zakazujące wykonywania
działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Ważne: Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2140
z późn. zm.), zobowiązuję się zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił zezwolenia na
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wszelkie zmiany danych, o których mowa
w art. 8 ww. ustawy, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.
Czytelny podpis przedsiębiorcy (proszę uzupełnić poniżej)

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

Miejscowość, data (proszę uzupełnić) ……………………………………………….......................................
OŚWIADCZENIE (dotyczy osoby zarządzającej transportem)
Ja niżej podpisany(-a) (wpisać imię i nazwisko)
……...……………………………………………………………………………………………………………………………….………
zamieszkały(-a) (wpisać adres zamieszkania)
……...……………………………………………………………………………………………………………………………………….
legitymujący(-a) się dowodem osobistym (wpisać poniżej serię i numer)
……….………………………………………………………………………………………..................................................
wydanym przez (wpisać organ wydający)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
numer PESEL (proszę uzupełnić) …………………………………………………………………………………………….
będąc uprzedzony(-a) o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233
§ 1 Kodeksu karnego), oświadczam, że:
 nie zostałem(-am) skazany(-a) prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa
umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi
gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom
pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu,
 nie zostało wydane w stosunku do mnie orzeczenie zakazujące wykonywania
działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Czytelny podpis zarządzającego transportem

……………………………………………………………………

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na o tym, że:
Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. U. UE. L .2016.119.1)
informuję, iż:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwa Nowodworski

z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego
Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki; kontakt telefoniczny: (22) 765 32 90;
kontakt e-mail: sekretariat@nowodworski.pl;
2.

Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych (IODO) w Starostwie

Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim; kontakt e-mail do IODO:
iodo@nowodworski.pl;
3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji zadań

wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.
U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do w/w ustawy oraz w trybie
określonym w Kodeksie Postępowania administracyjnego;
4.

Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z ustawą o narodowym zasobie

archiwalnym i archiwach oraz instrukcją kancelaryjną dla organów powiatu;
5.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania ich treści lub

ograniczenia przetwarzania;
6.

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych;
7.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Nie podanie danych

osobowych uniemożliwi realizację czynności/usługi, o które Pani/Pan wnosi;
8.

Dane przekazywane będą wyłącznie podmiotom uprawnionym przepisami prawa;

9.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia

interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub
dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług;

10.

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie podanego przeze mnie numeru telefonu w celu

realizacji czynności związanych ze złożonym wnioskiem.
Data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie (proszę uzupełnić poniżej)

……………………………………………………………

