Mielec, dnia ……………………………………

STAROSTA POWIATU MIELECKIEGO
WNIOSEK
 o wydanie dodatkowego(ych) wypisu(ów) z zezwolenia nr
przewoźnika drogowego
 o wydanie wtórnika wypisu(ów) nr

……………………………………

…………………………………………………..…………………

na wykonywanie zawodu przewoźnika

na wykonywanie zawodu

z zezwolenia nr

…………………….………………

drogowego

1. Oznaczenie przedsiębiorcy, adres i siedziba albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy: ……………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..…………………………

2. Adres siedziby przedsiębiorcy, o której mowa w art. 5 lit. a 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 nr 96/26/WE :
2.1. Kod pocztowy, miejscowość: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
2.2. Ulica, numer: ……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Adres do korespondencji: ……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….………………………
3.1. Telefon kontaktowy/adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….…
4. Informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze
przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS): ………………………………………………………………………..…………………..…………………………
5. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): ……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………
6. Rodzaj wykonywanego transportu (osób lub rzeczy): ……………………………………..………………………………………………………………………..…………………
7. Rodzaj i liczba pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu
drogowego: ……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

8. Liczba dodatkowych wypisów z zezwolenia: ………………………..………………………………………………………………………………………………………………….……
9. Do wniosku załączam:
9.1. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków finansowych, o których mowa w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku ustanawiającego wspólne zasady
dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady nr 96/26/WE;
9.2. dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika/dodatkowych wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu
przewoźnika drogowego;
9.3. Wykaz pojazdów wraz z następującymi informacjami: marka, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer
VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem;
9.4. Pełnomocnictwo;
9.5. Inne załączniki (proszę wymienić): ……………………………………..……………………….…………………………………………………………………………
……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….……………………
……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….……………………



Proszę skreślić niewłaściwe
Zgodnie z art. 5 lit. a Rozporządzenia WE 1071/2009 z dnia 21.10.2009 r., przedsiębiorca musi w danym państwie członkowskim posiadać siedzibę położoną
w tym państwie członkowskim wraz z lokalami, w których prowadzi główną działalność, w szczególności dokumenty księgowe, akta dotyczące pracowników,
dokumenty zawierające dane na temat czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku oraz wszelkie inne dokumenty, do których dostęp musi mieć właściwy organ, aby
sprawdzić, czy spełnione zostały warunki przewidziane w cytowanym rozporządzeniu.
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OŚWIADCZENIE – W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE WTÓRNIKA WYPISU(ÓW)
Z ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

Oświadczam, że wypis(y) nr ……………………………………………………………………......................................……… z zezwolenia nr ……………………….………
na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, został(y) utracony(e) na skutek okoliczności niezależnych/ zależnych
ode mnie, tj: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..……………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..……………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..……………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..……………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..……………….………

Jednocześnie oświadczam, że w przypadku odzyskania utraconego wypisu(ów) z zezwolenia, zobowiązuję się do jego/ich
niezwłocznego zwrotu organowi, który go/je wydał.

………………………….…………………………..………………………………………………
(Data i czytelny podpis przedsiębiorcy lub pełnomocnika)

POTWIERDZENIE ODBIORU WYPISÓW
Wydano wypisy od numeru: ……………………………….…………...……… do numeru: ……………………………….…………...……… sztuk: ………………..……………..…

Potwierdzam odbiór w/w dokumentów: ………………………….…………………………..………………………………………………………………………………..……………………
(Data i czytelny podpis przedsiębiorcy lub pełnomocnika)



Proszę skreślić niewłaściwe
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