
 
Łódź, dnia ............................................ 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
Ja niżej podpisany(-a)  ……...………………………………………………………………………….……………, 
       (imię i nazwisko) 

 
zamieszkały(-a)             ……...………………………………………………………………………………..………, 
       (adres zamieszkania) 
 

    ……...………………………………………………………………………………..………, 
       (Numer PESEL) 
 

na podstawie art. 7a ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, 
oświadczam, iż  dysponuję bazą eksploatacyjną, spełniającą  wymagania określone w art. 4 pkt 
21a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, tj. miejscem będącym w 
dyspozycji przedsiębiorcy, przystosowanym do prowadzenia działalności transportowej w 
sposób zorganizowany i ciągły, w skład której wchodzi co najmniej jeden z następujących 
elementów: miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym, 
miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy 
pojazdów, przez bazę eksploatacyjną należy rozumieć także centrum operacyjne pracodawcy, 
o którym mowa w przepisach rozporządzenia(WE) nr 561/2006, znajdującą się pod niżej 
wskazanym adresem: 
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………. 
 
 
Oświadczam, że jestem świadomy (-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia*. 

 
POUCZENIE 

Art. 233 Kodeksu karnego(ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., tj .Dz.U. z 2021 r., poz. 2345 z późn. zm.): 
§ 1 Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym  lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, 
zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, 
§1a.  Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu 
samemu lub jego najbliższy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. 
§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie działając w zakresie swych uprawnień uprzedził zeznającego o 
odpowiedzialności karnej za  fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. 
§ 3. Nie podlega karze za czyn określony w § 1a, kto składa fałszywe zeznanie, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na 
pytania. 
§5.  Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzania, jeżeli: 

1) fałszywe zeznanie, opinia, ekspertyza lub tłumaczenie dotyczy okoliczności nie mogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie spraw, 
2) sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne, 

rozstrzygnięcie sprawy. 
§ 6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania 
oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. 
 

 
    

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

 
 
*Stosownie do art. 7a ust. 6 ustawy z dnia 6 września o transporcie drogowym,  przedsiębiorca składa oświadczenie o 
dysponowaniu bazą eksploatacyjną pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań. 


