
Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY O SPEŁNIANIU WYMOGU DOBREJ
REPUTACJI

podstawa prawna: art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 tj)

Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………………….......
(imię i nazwisko)

zamieszkały/a……………………………………………………………………...............….

legitymujący/a się dowodem osobistym…………………………………………………….

wydanym przez …………………………………………………………………………….….

numer PESEL …………………………………………………………………………...…….

oświadczam, że:

1.  nie  byłem/(-am)  skazany(-a)  prawomocnym  wyrokiem  za  przestępstwa  karne
skarbowe  lub  przestępstwa  umyślne:  przeciwko  bezpieczeństwu  w  komunikacji,
mieniu,  obrotowi  gospodarczemu,  wiarygodności  dokumentów,  środowisku  lub
warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu. 

2.  nie  wydano  mi  prawomocnego  orzeczenia  zakazującego  wykonywania
działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Oświadczam,  że  jestem  świadomy/a  odpowiedzialności  karnej  za  złożenie
fałszywego oświadczenia.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 
2022 r. poz. 2201 tj ), zobowiązuję się zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił 
licencji zmiany danych o których mowa w art. 8 ustawy, nie później niż w terminie 28 
dni od dnia ich powstania.

Zielonki, dnia......................................      ......................................................................
                                                                  czytelny podpis składającego oświadczenie



Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5c
ust.  1  pkt.  4  lub  w art.  6  ust.  1  pkt.  2, albo  o  zamiarze  współpracy  z  osobami
niezatrudnionymi  przez  przedsiębiorcę,  lecz  wykonującymi  osobiście  przewóz  na
jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5c ust.1 pkt 4 (art. 8 ust.3
pkt.4 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym)

Ja, niżej podpisany/a oświadczam że: 

a) mam zamiar / nie mam zamiaru *  zatrudniać kierowców   

b) mam zamiar /  nie mam zamiaru * współpracować z osobami niezatrudnionymi
przeze mnie, lecz wykonującymi osobiście przewóz na moją rzecz  

c) w przypadku zatrudnienia kierowców lub współpracy z osobami niezatrudnionymi
przeze mnie lecz wykonującymi osobiście przewóz na moją rzecz, spełniać  będą
warunki , o których mowa w art. 6 ust.1 pkt.2, art. 5c ust.1 pkt.4 ustawy z dnia  6
września 2001 o transporcie drogowym.

Oświadczam,  że  jestem  świadomy/a  odpowiedzialności  karnej  za  złożenie
fałszywego oświadczenia.  

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z
2022 r. poz. 2201 tj),  zobowiązuję się zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił
licencji zmiany danych o których mowa w art. 8 ustawy, nie później niż w terminie 28
dni od dnia ich powstania.  

   

Zielonki, dnia...................................      ...................................................................... 
                            czytelny podpis osoby składające oświadczenie

*   niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 3

WYKAZ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

L.p. Marka, typ Rodzaj
przeznaczenie

Numer rejestracyjny Numer VIN Tytuł prawny do
dysponowania pojazdem

Nr wypisu
z licencji
(adnotacja

urzędu)

Seria i nr druku
wypisu z licencji
(adnotacja urzędu)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

  Zielonki, dnia…………………                                                                                   ................................................................................
(podpis przedsiębiorcy lub *pełnomocnika)



Załącznik nr 4

WYKAZ KIEROWCÓW

L.p.  Imię kierowcy Nazwisko kierowcy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Zielonki, dnia..................................                                 ………….....………...…..........
                                                       czytelny podpis przedsiębiorcy

lub *pełnomocnika 



OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM

DANYCH OSOBOWYCH ZATRUDNIONEGO KIEROWCY TAKSÓWKI

Zgodnie  z art. 6 ust. 1 lit a. 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 tych danych

oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych

osobowych)  oświadczam,  iż  zatrudniony  przeze  mnie  kierowca/kierowcy

wyraził/wyrazili  zgodę  na  przetwarzanie  jego/ich  danych  osobowych  przez  Wójta

Gminy  Zielonki  w  zakresie  imienia  i  nazwiska  oraz  wizerunku   celem  realizacji

niniejszego wniosku .

Zielonki, dnia…………………………………         ……………………………..

(podpis składającego oświadczenie)



Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE

Ja  niżej  podpisany/a  oświadczam,  że  osobiście  wykonując  przewozy,  spełniam

warunki o których mowa w art.  6 ust.  1 pkt.  2 ustawy z dnia 6 września 2001 o

transporcie drogowym:

a)  nie byłem skazany za przestępstwa przeciwko życiu i  zdrowiu oraz przeciwko

wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art.

59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, ponadto nie wydano

mi prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodu kierowcy,

b) spełniam wymagania określone w art. 39 a ust.1 pkt.1-4

- posiadam odpowiednie uprawnienie  do kierowania pojazdem samochodowym,

-  nie  mam  przeciwwskazań  zdrowotnych  oraz  przeciwwskazań  psychologicznych

do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

c)  kierowcy,  których zatrudniam (zamierzam zatrudnić)  spełniają również powyżej

wymienione warunki.

 

Oświadczam,  że  jestem  świadomy/a  odpowiedzialności  karnej  za  złożenie

fałszywego oświadczenia.  

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z

2022 r. poz. 2201 tj),  zobowiązuję się zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił

licencji zmiany danych o których mowa w art. 8 ustawy, nie później niż w terminie 28

dni od dnia ich powstania.

Zielonki, dnia...................................        ......................................................................

                                                                              (podpis składającego oświadczenie)


