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Mielec, dnia …………………………………… 
 

 

  

SSTTAARROOSSTTAA  PPOOWWIIAATTUU  MMIIEELLEECCKKIIEEGGOO  

  

                

WWNNIIOOSSEEKK  

oo  wwyyddaanniiee  zzaaśśwwiiaaddcczzeenniiaa  nnaa  wwyykkoonnyywwaanniiee  kkrraajjoowwyycchh  pprrzzeewwoozzóóww  ddrrooggoowwyycchh  

nnaa  ppoottrrzzeebbyy  wwłłaassnnee  

 

  ppooddssttaawwoowwyy  

  zzmmiiaannaa  ddaannyycchh::  zzmmiiaannaa  oozznnaacczzeenniiaa  pprrzzeeddssiięębbiioorrccyy//zzmmiiaannaa  aaddrreessuu//ddooddaattkkoowwyy((ee))  wwyyppiiss((yy))
**
  

 

  

  
1. Oznaczenie przedsiębiorcy (zgodnie z CEIDG albo KRS): ……….………………………..……………………………………………………………………………………… 

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

 

2. Adres i siedziba albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy:  

2.1. Kod pocztowy, miejscowość: ………………………………………………………………………………..…………………………………………….…….………………………….… 

2.2. Ulica, numer: ………………………………………………………………………………………………………..……………….…………………………..…………………………………..…… 

3. Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………………………….…………………………………………..……..………………………………… 

3.1. Telefon kontaktowy/adres e-mail (pole nieobowiązkowe): …………………………………………………………………..………..…………………………...… 

 

4. Informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze 

przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS): ……………….………….………………………………………………………………………….…..……..…… 

5. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): ………………………………….…………………………………………………………………………………....……………………………..… 

 

6. Rodzaj wykonywanych przewozów drogowych (osób/rzeczy): ……………………………..………..……………………………………..…………………………….… 

 
7. Rodzaj i liczba pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do przewozu drogowego na 

potrzeby własne: 

RODZAJ POJAZDU LICZBA POJAZDÓW 

Pojazd samochodowy przewożący więcej niż 9 osób łącznie 

z kierowcą 

 

Pojazd samochodowy lub zespół pojazdów o dopuszczalnej 

masie całkowitej powyżej 3,5 tony przewożący rzeczy 

 

 

8. Do wniosku o wydanie zaświadczenia dołączono: 

8.1. Wykaz pojazdów samochodowych zawierający: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, 

wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem; 

                                                 
 Proszę skreślić niewłaściwe 

 Proszę wpisać miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, o ile miejsce to jest tożsame z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej. 
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8.2. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 

Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym, albo oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami 

niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, 

o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (w stosunku do 

zatrudnionych przez przedsiębiorcę kierowców, a także innych osób niezatrudnionych przez niego, lecz 

wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz, nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy); 

8.3. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia i wypisów z zaświadczenia; 

8.4. Pełnomocnictwo 

8.5. Inne załączniki (proszę wymienić): …………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

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

 

 

……………………………………………………………… 

    Data i czytelny podpis przedsiębiorcy 

  lub pełnomocnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTWIERDZENIE ODBIORU ZAŚWIADCZENIA I WYPISÓW: 

 

Wydano zaświadczenie nr: ……………………………..……………………… 

Wydano wypisy od numeru: ……………………………..…………… do numeru: …………………..……………………… sztuk: ……..…………….…… 

 

Potwierdzam odbiór w/w dokumentów: …………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

                     Data i czytelny podpis przedsiębiorcy lub pełnomocnika 

 

 

 

 

 


