Wniosek o wydanie zaświadczenia na wykonywanie krajowych przewozów
drogowych na potrzeby własne i wypisów
Łódź, dnia .................................................

......................................................................
oznaczenie przedsiębiorcy (imię i nazwisko albo nazwa przedsiębiorcy)

......................................................................
(adres siedziby przedsiębiorcy lub miejsce zamieszkania)

……………………………………………………………………
(adres stałego miejsca wyk. dział. gosp. wskazany w CEiDG)

.......................................................................
(numer w rejestrze przedsiębiorców lub informacja o wpisie do CEiDG)

.....................................................................
(numer NIP)

Starosta Łódzki Wschodni
Starostwo Powiatowe w Łodzi
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. H. Sienkiewicza 3 90-113 Łódź
tel. (42) 630-70-33
Wnoszę o wydanie zaświadczenia na wykonywanie krajowych przewozów drogowych
na potrzeby własne na czas nieokreślony (zaznaczyć właściwe)
❑ osób
❑ rzeczy
niżej wymienionymi pojazdami (należy do tabeli wpisać liczbę pojazdów).
Rodzaj pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie
wykorzystywał do wykonywania przewozów drogowych

Liczba pojazdów
samochodowych

Pojazd samochodowy przewożący więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
Pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do
przewozu rzeczy (w tym zespół pojazdów i pojazd specjalny)

i wypisów z zaświadczenia w liczbie …………………………..
Do wniosku o wydanie zaświadczenia załączam (właściwe zaznaczyć):






oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1
pkt 2 ustawy o transporcie drogowym,
wykaz pojazdów zawierający następujące informacje:
• markę, typ,
• rodzaj/ przeznaczenie,
• numer rejestracyjny,
• numer VIN
• wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem,
pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty
skarbowej,
dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe i wypisów.

..............................................................
(czytelny podpis przedsiębiorcy)
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Wydano
zaświadczenie
nr
.............................................
w
dniu
......................................................... ważne na czas nieokreślony oraz ................. szt. wypisów
z zaświadczenia o nr j/w
od
numeru
.............................................................
do
numeru
.......................................................................................................................................
Opłatę za wydanie zaświadczenia i wypisów pobrano w wysokości:
.........................................................słownie:...............................................................................
.............................................
za
dowodem
wpłaty
nr
....................................................
z
dnia
...........................................................

--------------------------------(data wydania)

------------------------------(pieczęć i podpis wydającego)

Zaświadczenie nr .................................................... i wypisy od nr .....................................
do nr ………………………. otrzymałem:

------------------------(miejsce i data odbioru)

-----------------------------(czytelny podpis odbierającego)

Adnotacje urzędowe:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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