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………………………………………………………………..                                                                                                                                         Łódź, dnia ……….……………. 
oznaczenie przedsiębiorcy (imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy) 

………………………………………………………………. 
(adres siedziby przedsiębiorcy określony w KRS lub stałego  
miejsca wyk. dział. gosp. wskazanego  w CEiDG) 

Starosta Łódzki Wschodni 
……………………………………………………………….                                                                         Starostwo Powiatowe w Łodzi  
(numer identyfikacji podatkowej – NIP)                                                                               Wydział Komunikacji i Transportu 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ul. H. Sienkiewicza 3  90-113 Łódź 

 W związku z uzyskaniem zezwolenia nr …………….. na wykonywanie zawodu przewoźnika przedkładam poniższy wykaz pojazdów samochodowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej pow. 2,5 t. do 3,5 t., którymi wykonywany będzie transport drogowy. 
 

L.p. Marka, typ Numer rejestracyjny 
pojazdu 

Rodzaj pojazdu/ 
Przeznaczenie 

Numer VIN Dopuszczalna masa 
całkowita pojazdu/ 
zespołu pojazdów 

Rodzaj tytułu prawnego do 
dysponowania pojazdem 

Kraj rejestracji 

        

         

        

        

        

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

Oświadczam, że wyżej wymienione pojazdy samochodowe oraz zespoły pojazdów będą wykorzystywane wyłącznie do tego rodzaju transportu. 
 

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              


