....................................................
(data)

KT.7250
Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Mazowieckim
miejsce składania wniosku:
Wydział Komunikacji
Starostwa Powiatu Nowodworskiego
ul. Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

WNIOSEK
o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia
przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej
działalności gospodarczej
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 6 września 2001 r., o transporcie drogowym, (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 z późniejszymi
zmianami) zgłaszam prowadzenie przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do podstawowej
działalności gospodarczej i wnoszę o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne dla:

1. Nazwa
przedsiębiorcy:........................................................................................................................
.....
2. Siedziba i adres - w przypadku osób fizycznych adres zamieszkania:
...............................................................................................................................................
3. Jestem wpisany/a do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG): tak □nie □
4.
5.
6.
7.
8.

Numer KRS (jeżeli dotyczy):.....................................................................................................
Numer NIP: ......................................................, Numer REGON: ………………………………..........
Nr tel.: .........................................................
Rodzaj przewozu: rzeczy, osoby (właściwe zakreślić)
Liczba pojazdów:
 ciężarowych, o d.m.c. powyżej 3,5t:..................
 autobusów:..........................................................

Do wniosku dołączam:
 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 przedsiębiorcę, lecz
wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c
ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2;
 wykaz pojazdów samochodowych.
……..…………………………………………………
(podpis wnioskodawcy)

Zaświadczenie wydaje się przedsiębiorcy jeżeli w stosunku do zatrudnionych przez niego kierowców,
nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy.

WYKAZ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

lp

marka
/ typ

rodzaj/
przeznaczenie
pojazdu

nr VIN
nr
rejestracyjny

wskazanie
rodzaju tytułu
prawnego do
dysponowania
pojazdem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

.............................................................................
(podpis wnioskodawcy)

………………………………………………
Imię i nazwisko

……...……………………….
/kod/

/poczta/

…………………………………………….

pieczątka firmowa

ulica/osiedle/miejscowość

OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE ZATRUDNIENIA KIEROWCÓW
Podając poniższe dane jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia, wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – „Kto składające zeznanie mające służyć za
dowód w postępowania sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy,
zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.
Na podstawie art. 8 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1907, z późn. zm.) oświadczam, że zamierzam zatrudniać kierowców, wobec których
nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy.

Nowy Dwór Maz., dnia ……………………

……………..…………………………….
czytelny podpis przedsiębiorcy

