POWIAT ZGORZELECKI
Możliwości bez granic

Karta usług Nr PO.0143.109.2019
ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB
LUB RZECZY
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Komunikacji, pok. 113, tel.: (75) 77-615-93 wew. 5.
Sposób załatwienia sprawy:
Decyzja administracyjna (zezwolenia udziela się na czas nieoznaczony).
Podstawa prawna:








Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21
października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków
wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady
96/26/WE (DZ.U.UE.L.09.300.51).
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne
związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie
certyfikatu kompetencji zawodowych.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów
zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na
wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o udzielenie zezwolenia (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).
2. Kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem
w przedsiębiorstwie lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania
zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy.
Zgodnie z art. 7c ustawy o transporcie drogowym mikroprzedsiębiorca
w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (przedsiębiorca, który w
co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej
niż 10 pracowników oraz osiągał roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości
w złotych 2 milionów euro) może bez wyznaczania zarządzającego transportem, w
drodze umowy wyznaczyć osobę fizyczną uprawnioną do wykonywania zadań
zarządzającego transportem w jego imieniu – jeżeli osoba ta spełnia warunki,
o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
3. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem/ osoby uprawnionej na podstawie
umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy
(według wzorów dostępnych w urzędzie lub na stronie internetowej).
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4. Kserokopie dokumentów (oryginały do wglądu) potwierdzających spełnianie wymogu
zdolności finansowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 1071/2009 ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków
wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.
W celu spełnienia wymogu odpowiedniej zdolności finansowej przedsiębiorca
musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania
finansowe. W tym celu przedsiębiorca wykazuje na podstawie poświadczonych przez
audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę rocznych sprawozdań finansowych, że
co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9.000 EUR w
przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5.000 EUR na każdy dodatkowy
wykorzystywany pojazd. Odpowiednio upoważnioną osobą do poświadczania rocznych
sprawozdań finansowych jest członek zarządu spółki prawa handlowego lub innej
osoby prawnej, wspólnik spółki jawnej, komplementariusz spółki komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej, lub przedsiębiorca będący osobą fizyczną.
W drodze odstępstwa właściwy organ może zgodzić się lub wymagać, aby
przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą poświadczenia, takiego
jak gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności
zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym
przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za
przedsiębiorstwo na ww. kwoty.
Odstępstwo może zostać zastosowane w przypadku przedsiębiorcy, który nie jest
obowiązany na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości do sporządzania rocznego sprawozdania finansowego (art. 7b
ustawy o transporcie drogowym).
5. Oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem
adresu bazy (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).
Zgodnie z art. 4 pkt 21a ustawy o transporcie drogowym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.); baza eksploatacyjna jest miejscem wyposażonym
w odpowiedni sprzęt techniczny i urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie
działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład której wchodzi
co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe, miejsce
załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy
pojazdów.
6. Oświadczenie przedsiębiorcy o zamiarze zatrudnienia kierowców, wobec których nie
orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy lub oświadczenie o zamiarze
współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi
osobiście przewóz na jego rzecz, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania
zawodu kierowcy (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej);
7. Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osoby:
◦ będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby
zarządzającej spółką jawną lub komandytową;
◦ prowadzącej działalność gospodarczą – w przypadku innego przedsiębiorcy;
◦ zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do
wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy;
- o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit.
a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a ustawy o transporcie
drogowym;
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8. Oświadczenie osób, o których mowa w pkt 7, o niekaralności za poważne naruszenie,
o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym
najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr
1071/2009 (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).
9. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu
przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia.
Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
przedsiębiorca jest obowiązany przedstawić aktualny wykaz pojazdów samochodowych,
zawierający: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN,
wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem (wzór dostępny
w urzędzie lub na stronie internetowej).
Opłaty:
Za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego pobiera
się opłatę w wysokości 1.000 zł.
Za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na każdy
pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku, pobiera się opłatę w wysokości 11 % opłaty
jak za udzielenie zezwolenia (110 zł za każdy wypis).
Opłaty za wydanie zezwolenia i wypisów dokonuje się na konto Starostwa Powiatowego
w Zgorzelcu:
Bank Millennium S.A nr konta: 93 1160 2202 0000 0001 7458 7393
Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie – sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze w terminie 14 dni
od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Starosty Zgorzeleckiego.
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Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu,
reprezentowane przez Starostę Zgorzeleckiego, którego siedziba znajduje się w Zgorzelcu,
przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8A, 59-900 Zgorzelec.
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się
listownie na adres Administratora, telefonicznie (603 154 875) lub drogą mailową:
iod@powiat.zgorzelec.pl.
3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c,
RODO: ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym; ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wraz z aktami wykonawczymi do
wymienionych ustaw oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie udzielonej zgody
w celu wydania licencji na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie
przepisów prawa. Ponadto mogą być one ujawniane podmiotom, z którymi Administrator
zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych
wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu oraz świadczenia usługi serwera mailowego.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody sprzed jej cofnięcia.
6. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO);
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa; Telefon: 22 531 03 00.
7. Pani/Pana dane, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest obligatoryjne. Konsekwencją
nie podania tych danych będzie brak możliwości realizacji wniosku i zadania nałożonego
ustawą na Administratora. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne a
zgoda na ich przetwarzania może zostać cofnięta w dowolnym momencie (kontakt listowny
na adres Administratora bądź na adres e-mail: iod@powiat.zgorzelec.pl).
9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, od daty zakończenia sprawy przez okres
przewidziany dla archiwizacji dokumentów i wskazany dla danego rodzaju sprawy
w obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazie akt organów powiatu i starostw
powiatowych.
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…......................................……………….. r.
(miejscowość, data)

Starosta Zgorzelecki
Wydział Komunikacji
ul. Bohaterów II AWP 8a
59-900 Zgorzelec

Pieczęć wpływu

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
osób/rzeczy (właściwe zaznaczyć)

Oznaczenie przedsiębiorcy (imię i nazwisko / nazwa firmy /adres i siedziba albo miejsce zamieszkania)

Siedziba przedsiębiorcy (adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – patrz objaśnienie )

Informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub numer KRS (tylko w przypadku osób
prawnych)

Numer identyfikacji podatkowej NIP

Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem

Dane kontaktowe przedsiębiorcy (np. nr telefonu, adres e-mail)*

Rodzaj i liczba pojazdów
Rodzaj pojazdu
Autobus

Liczba

samochodowych, które będą
wykorzystywane do

Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
Ciągnik samochodowy

wykonywania transportu
drogowego:

Zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony

Do wniosku załączam wymagane przepisami prawa dokumenty (zaznaczyć właściwe):
□ 1.Oświadczenie osoby zarządzającej transportem / oświadczenie osoby uprawnionej
na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu
przedsiębiorcy (niepotrzebne skreślić)
Określenie liczby
□ 2.Kopię certyfikatu kompetencji zawodowych
wypisów z zezwolenia:
□ 3.Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej
□ 4.Oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną ze wskazaniem
…………………….szt.
adresu bazy jeżeli adres ten jest inny niż adres siedziby przedsiębiorcy
□ 5.Oświadczenie przedsiębiorcy dot. zatrudniania kierowców lub współpracy z
osobami niezatrudnionymi lecz wykonującymi osobiście przewozy na rzecz
przedsiębiorcy
□ 6.Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osoby:
a) będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową
b) prowadzącej działalność gospodarczą - w przypadku innego przedsiębiorcy,
c) osoby zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań
zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy
□ 7. Oświadczenia osób wymienionych w pkt 6 o niekaralności za poważne naruszenie
□ 8.Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia i wypisów z zezwolenia w kwocie ……………………... zł
□ 9. Inne dokumenty…………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………

....………................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy **)
(imię i nazwisko)

* dane dobrowolne
** osoby będące członkami organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawna lub komandytową (zgodnie z zasadą
reprezentacji określoną w KRS) lub osoby prowadzące działalność gospodarczą.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej oraz znane mi są przysługujące prawa
dotyczące ochrony moich danych osobowych.
W związku z podaniem danych kontaktowych wyrażam zgodę na ich wykorzystanie w celu powiadomienia o stanie
realizacji wniosku.
.......................................................................

(czytelny podpis)
………………………………………………………...
(data i podpis osoby przyjmującej wniosek)

Objaśnienie:
SIEDZIBA PRZEDSIĘBIORCY - zgodnie z art.5 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21
października 2009r. siedzibą przedsiębiorcy jest miejsce, w którym prowadzi on główną działalność, w szczególności przechowuje
dokumenty księgowe, akta dotyczące pracowników, dokumenty zawierające dane na temat czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku, do
których dostęp musi mieć właściwy organ, aby sprawdzić czy spełnione zostały warunki przewidziane w wyżej wymienionym
rozporządzeniu.

ADNOTACJE URZĘDOWE
W dniu ……………..…......…… udzielono zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika
drogowego ………………..…….. nr ………………..……..…………………………. oraz wydano
………..…….. wypisów z zezwolenia –
Druki nr od…….........................................................................…………………………………
Druki nr do .................................................................…………………............................
Data i podpis:

POTWIERDZENIE ODBIORU
Potwierdzam odbiór zezwolenia w dn.
…………………………………………………………………………………………………………………….

……………….………………………………………………
(czytelny podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej)

OŚWIADCZENIE
dotyczy dysponowania bazą eksploatacyjną

……………………….………………………...................................r.
(miejscowość, data)

………………………………………………………………..…
(oznaczenie przedsiębiorcy: nazwa/imię i nazwisko)

…………………………………………………….…………...
(adres siedziby)

……………………………………………………….…………

Oświadczam, że dysponuję bazą eksploatacyjną, która znajduje się pod adresem (wpisać tylko wówczas gdy

jest on inny niż adres siedziby przedsiębiorcy):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.......................................................................................................................................................................................
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

............................................................................
(czytelny podpis przedsiębiorcy*)

Objaśnienie:
Baza eksploatacyjna - miejsce wyposażone w odpowiedni sprzęt techniczny i urządzenia techniczne umożliwiające
prowadzenie działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład której wchodzi co najmniej jeden z
następujących elementów: miejsce postojowe, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub
naprawy pojazdów)

* osoby będące członkami organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową
(zgodnie z zasadą reprezentacji określonej w K.R.S) lub osoby prowadzące działalność gospodarczą

OŚWIADCZENIE
o niekaralności
……..………………………….………........................................r.
(miejscowość, data)
………………………………………………………………..…
(imię i nazwisko )
…………………………………………………….…………...
(adres zamieszkania)
………………………………………………………….………
(PESEL)

W oparciu o treść art. 7a ust. 3 pkt 7 i art. 7d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.), oświadczam, że:
1. nie wydano wobec mnie wykonalnej decyzji administracyjnej lub wykonalnych decyzji administracyjnych o
nałożeniu kary pieniężnej za poważne naruszenie określone w załączniku nr I do rozporządzenia Komisji
(UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą
prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego oraz zmieniającego załącznik III do
dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, zwanym dalej „rozporządzeniem Komisji (UE)
2016/403”, jeżeli częstotliwość ich występowania, zgodnie z załącznikiem II do tego rozporządzenia
wymaga oceny dobrej reputacji,
2. nie orzeczono wobec mnie lub nie nałożono na mnie w drodze mandatu karnego lub mandatów karnych
prawomocnie kary za wykroczenia stanowiące poważne naruszenie określone w załączniku nr I do
rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403, jeżeli częstotliwość ich występowania, zgodnie z załącznikiem II do
tego rozporządzenia, wymaga oceny dobrej reputacji,
3. nie wydano wobec mnie wykonalnej decyzji administracyjnej o nałożeniu kary pieniężnej za
najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku nr IV do rozporządzenia (WE) 1071/2009, lub
4. nie orzeczono wobec mnie lub nie nałożono na mnie w drodze mandatu karnego prawomocnie kary za
wykroczenie stanowiące najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku nr IV do rozporządzenia (WE)
nr 1071/2009.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

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

(czytelny podpis)
Objaśnienie:
Oświadczenie składają:
- osoby będące członkami organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową;
- osoba prowadząca działalność gospodarczą;
- osoba zarządzająca transportem lub osoba uprawniona na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego
transportem w imieniu przedsiębiorcy.

OŚWIADCZENIE
dotyczy zamiaru zatrudniania kierowców

……………………………………........................................r.
(miejscowość, data)

………………………………………………………………….…
(oznaczenie przedsiębiorcy: nazwa/imię i nazwisko)
…………………………………………………….……………...
(adres siedziby)
……………………………………………………………….……

Oświadczam, że zamierzam (zaznaczyć właściwe):
 zatrudniać kierowców
 współpracować z osobami niezatrudnionymi lecz wykonującymi osobiście przewóz na moją rzecz
wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

...........................................................................
(czytelny podpis przedsiębiorcy*)

* osoby będące członkami organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową
(zgodnie z zasadą reprezentacji określonej w K.R.S) lub osoby prowadzące działalność gospodarczą

OŚWIADCZENIE
osoby zarządzającej transportem

…………..........................................................................r.
(miejscowość, data)
…………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)
…………………………………………………….………..…..
(adres zamieszkania)
……………………………………………………….……….…

Oświadczam, że zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 będę pełnić rolę zarządzającego
transportem w przedsiębiorstwie ……………………………..................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………z siedzibą……………………………………………………………….
.....................................................................................................................................................................................
Załączam kopię certyfikatu kompetencji zawodowych nr …………………………………..

..........................................................................

(czytelny podpis)
Objaśnienie:
Oświadczenie podpisuje osoba mająca rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem, polegający na tym, że jest jego
pracownikiem, dyrektorem, właścicielem, lub udziałowcem lub nim zarządza lub, jeżeli przedsiębiorca jest osobą fizyczną, jest
tą właśnie osobą.
(artykuł 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.)

OŚWIADCZENIE
dotyczy osoby uprawnionej do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy

…………........................................r.
(miejscowość, data)

………………………………………………………………..…
(imię i nazwisko)
…………………………………………………….…………...
(adres zamieszkania)
……………………………………………………….…………

Oświadczam, że jako osoba uprawniona na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego
transportem w imieniu przedsiębiorcy……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. z siedzibą ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………spełniam warunki, o których mowa
w art. 4 ust. 2 lit. c rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
Załączam kopię certyfikatu kompetencji zawodowych nr …………………………………..

..........................................................

(czytelny podpis)

Objaśnienie:
W charakterze zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy na mocy umowy osoba fizyczna może kierować
operacjami transportowymi nie więcej niż czterech różnych przedsiębiorstw, realizowanymi za pomocą połączonej floty,
liczącej ogółem nie więcej niż 50 pojazdów. (art. 4 ust. 2 Rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.)
Zgodnie z art. 7c ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym wyznaczenia osoby fizycznej uprawnionej do
wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy może dokonać jedynie mikroprzedsiębiorca w
rozumieniu ustawy z dnia 22 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (przedsiębiorca zatrudniający średniorocznie
mniej niż 10 pracowników i osiągający roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych
w wartości nieprzekraczającej równowartości w złotych 2 milionów euro).

WYKAZ POJAZDÓW zgłoszonych do …………………………………………………………………………………………….…………………….…..,
aktualny na dzień ...................................................
......................................................................
(oznaczenie przedsiębiorcy – nazwa i adres)

L.p.

Numer rejestracyjny

Marka/Typ

Rodzaj/Przeznaczenie

Numer VIN

Rodzaj tytułu prawnego do
dysponowania pojazdem

.............................................................................................
(czytelny podpis przedsiębiorcy)

