
 

 

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA 

Strzyżów, dnia ………………..… 

……………………………………… 

       (nazwa, adres przewoźnika)                                        STAROSTA STRZYŻOWSKI 

 

……………………………………… 

                (numer telefonu) 

 

……………………………………… 

(numer w rejestrze przedsiębiorców) 
 

Proszę o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie prowadzenia przewozów 

drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do podstawowej działalności 

gospodarczej (zakreślić właściwy kwadrat): 

 

 krajowych 

tylko na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

 

         osób                                             rzeczy 
 

na okres …………………….. (wpisać okres do 5 lat), który będzie wykonywany pojazdami 

pozostającymi w dyspozycji wnioskodawcy (wpisać liczbę pojazdów poszczególnych 

rodzajów) 
 

Pojazd samochodowy przewożący więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą 

(dotyczy również zespołu pojazdów oraz pojazdów specjalnych). 

 

Pojazd samochodowy o D.M.C. powyżej 3,5 tony przewożący rzeczy 

(dotyczy również zespołu pojazdów oraz pojazdów specjalnych). 

 

 

Do wniosku dołączam: 

□ Odpis z rejestru przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej. 

□ Kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON). 

□ Kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP). 

□ Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których 

mowa w art. 15 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z  

2017 r. poz. 978 z późn. zm.) 

□ Wykaz pojazdów wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazd 

do ruchu (np. dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe). 

□ Dokument stwierdzający prawo do dysponowania w/w pojazdami (tylko w przypadku gdy 

przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów). 

□ Dowód wpłaty za wydanie zaświadczenia. 

□ Pełnomocnictwo (jeżeli wniosek składa w imieniu przedsiębiorcy inna osoba). 

 

 

                                                                         ……………………………………………… 

                                                                                (czytelny podpis wnioskodawcy) 
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ADNOTACJE URZĘDOWE 

 

Potwierdzam odbiór zaświadczenia Nr ………………………………………………………… 

 

Potwierdzam odbiór wypisu/ów Nr ……………………………...………… w ilości ………… 

 

Strzyżów, dnia ……………………………… 

 
 

……………………………………………….. 

                                                                                  (czytelny podpis osoby upoważnionej) 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

A.         dotyczy przedsiębiorcy 

             zatrudniającego kierowców                    

B.         dotyczy przedsiębiorcy  

             nie zatrudniającego kierowców 

 

          Ja niżej podpisany będąc uprzedzony  

o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań, stosownie do treści  

art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.  

– kodeks karny (Dz. U. 2016 poz. 1137  

z późn. zm.) oświadczam, że wykonujący 

przewozy i zatrudnieni kierowcy, a także 

inne osoby niezatrudnione przeze mnie, lecz 

wykonujące osobiście przewozy na moją 

rzecz, spełniają wymagania określone  

w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 

r. – Prawo o ruchu drogowym oraz w innych 

przepisach określających wymagania  

w stosunku do kierowców, a także nie byli 

skazani prawomocnym wyrokiem sądu  

za przestępstwa umyślne przeciwko 

bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, 

wiarygodności dokumentów lub środowisku. 

 

          O wszelkich zmianach poinformuję 

organ administracyjny w terminie 14 dni od 

chwili ich zaistnienia. 

 

 

 

…………………………………………….. 

             (podpis przedsiębiorcy*) 

 

 

 

         Ja niżej podpisany, będąc uprzedzony  

o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań, stosownie do treści  

art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.  

– kodeks karny (Dz. U. 2016 poz. 1137  

z późn. zm.) oświadczam, że osobiście 

wykonuję przewozy, spełniam wymagania 

określone w przepisach ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 

oraz w innych przepisach określających 

wymagania w stosunku do kierowców,  

a także nie byłem skazanym prawomocnym 

wyrokiem sadu za przestępstwa umyślne 

przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, 

mieniu, wiarygodności dokumentów lub 

środowisku. 

 

         O wszelkich zmianach poinformuję 

organ administracyjny w terminie 14 dni od 

chwili ich zaistnienia 

 

 

 

 

 

………………………………………………. 

             (podpis przedsiębiorcy*) 

 

 

          zakreślić właściwe 
 

*      W przypadku, gdy przedsiębiorca zarówno zatrudnia kierowców jak i jednocześnie sam 

osobiście wykonuje przewozy, winien złożyć podpisy pod obydwoma oświadczeniami.          
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WYKAZ POJAZDÓW zgłoszonych do …………………………………………………… 

 

aktualny na dzień ………………… 

 
 

 

           …………………………………………………… 

              (oznaczenie przedsiębiorcy – nazwa i adres) 

Lp. 
Numer 

rejestracyjny 
Marka/Typ Rodzaj/Przeznaczenie Numer VIN 

Rodzaj tytułu prawnego  

do dysponowania pojazdem 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                  …………………………………………………. 

                                                                                                                                                                                 (czytelny podpis przedsiębiorcy)                      3 


