
..................…….., dnia ............................. r.

 

           Oznaczenie przedsiębiorcy/NIP Starosta Łęczycki

Proszę  o  wydanie  zaświadczenia  potwierdzającego  zgłoszenie  prowadzenia  przewozów
drogowych  jako  działalności  pomocniczej  w  stosunku  do  podstawowej  działalności  gospodarczej
pomocniczej w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej (zakreślić właściwy kwadrat)

      OSÓB      RZECZY

na  czas  nieokreślony,  który  będzie  wykonywany  pojazdami  pozostającymi  w  dyspozycji
Wnioskodawcy (wpisać liczbę pojazdów poszczególnych rodzajów).

Pojazd samochodowy przewożący więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

Pojazd samochodowy o d.m.c. powyżej 3,5 t przewożący rzeczy

Dane Wnioskodawcy:

1. Oznaczenie  przedsiębiorcy  (adres,  siedziba  lub  miejsce  zamieszkania):  …………………………..
……...

……………………………………………………………………………………………………………..…...
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
2. Informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo

numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS):

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

3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)…………………………………………………………….....……

Do wniosku załączam:

1. oświadczenie o  zatrudnieniu kierowców, o których mowa w art. 33 ust. 6 w związku z art. 8 ust. 3 pkt 4
ustawy o transporcie drogowym (zał. nr 1);

2. wykaz  pojazdów  samochodowych  z  kopiami  krajowych  dokumentów  dopuszczających  pojazd  do
ruchu, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również dokument
potwierdzający prawo do dysponowania nimi (zał. nr 2);

........................................................................................
(czytelny podpis Wnioskodawcy – pełnym imieniem i nazwiskiem)

Wniosek o wydanie zaświadczenia 
na przewozy drogowe na potrzeby własne



Załącznik nr 1

..................................., dnia ...............................

O  Ś  W  I  A  D  C  Z  E  N  I  E

Ja niżej podpisany (-a) 

Imię i nazwisko .................................................................................................................................

urodzony (-a)......................................................................................................................................

zamieszkały (-a).................................................................................................................................

nr PESEL...........................................................................................................................................

legitymujący (-a) się dokumentem....................................................................................................

nr dokumentu.....................................................................................................................................

wydanym przez..................................................................................................................................

jako przedsiębiorca, oświadczam ,że:

 zatrudniam*/  zamierzam zatrudniać*   kierowców spełniających  warunki,  o  których mowa  

w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym*;

 zamierzam  współpracować  z  osobami  niezatrudnionymi  przeze  mnie,  lecz  wykonującymi

osobiście przewóz na moją rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4

ustawy o transporcie drogowym*;

...........................................................
 (podpis składającego oświadczenie)

 - niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 2

WYKAZ  POJAZDÓW

L.p. Marka,
typ pojazdu

Rodzaj,
przeznaczenie

Nr
rejestracyjny

pojazdu

Numer VIN Wskazanie rodzaju
tytułu prawnego
do dysponowania

pojazdem

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 

9.

10.



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z artykułem 13 i 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Starosta Powiatu 
Łęczyckiego spełnia obowiązek informacyjny przekazując Państwu poniższe dane:

Administratorem Państwa danych osobowych jest: 
Starosta Łęczycki, pl. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca, tel: 243887200, fax: 247213217, e-mail: 
sekretariat@leczyca.pl .
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@leczyca.pl.
Celem przetwarzania  danych  jaki  realizuje  Administrator  jest  wydawanie  uprawnień  i  nadzór  nad
podmiotami wykonującymi przewozy w zakresie osób lub rzeczy.
Odbiorcami, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty zapewniające 
oprogramowanie przetwarzające dane.
Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od zamknięcia lub utraty uprawnień.
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, które określa: Ustawa z dnia 6
września 2001 r. o transporcie drogowym. 
Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.
Przysługuje  Państwu  prawo  do  żądania  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  oraz  prawo  do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Z przysługujących
praw mogą Państwo skorzystać kontaktując się przez podane wyżej dane. Przysługuje Państwu prawo
wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego 
przetwarzania nie występuje profilowanie.

Z powyższymi informacjami zapoznałam(łem) się i je rozumiem. 

………………………………………………………………………………………………..
(czytelny podpis osoby lub osób informowanych)
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