
………………………………………… 
miejscowość, data 

 
 

O Ś W I A D C Z E N I E  
 
 

Ja  niżej podpisany (-a)   …………………………………………………………………………………………………, 
       (imię i nazwisko) 
 
 
zamieszkały(-a)   ………………………………………………………………………………………………………….. 
       (adres zamieszkania) 
 
oświadczam że: 
 
Spełniam wymóg dobrej reputacji wynikający z art. 7a ust. 3 pkt. 7 ustawy o Transporcie Drogowym 
z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2019 poz. 2140 ze zm.), oraz art. 6 ust. 1 pkt. b w tym 
najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV Rozporządzenia 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..2009.300.51); 
 

a) nie zostałem , w jednym lub w kilku państwach członkowskich skazana/ -ny za poważne 
przestępstwo ani nie nałożono na mnie sankcji za poważne naruszenia przepisów 
wspólnotowych dotyczących w szczególności: czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku 

kierowców, czasu pracy oraz instalacji i używania urządzeń kontrolnych; maksymalnej masy i 
wymiarów pojazdów użytkowanych w ruchu międzynarodowym; kwalifikacji wstępnej i ustawicznego 
kształcenia kierowców; badań technicznych w celu dopuszczenia pojazdów używanych do ruchu, w tym 
obowiązkowych badań technicznych pojazdów silnikowych; dostępu do rynku międzynarodowego 
przewozów drogowych rzeczy lub, w odpowiednim przypadku, dostępu do rynku przewozu drogowego 
osób; bezpieczeństwa w drogowym przewozie towarów niebezpiecznych; instalacji i używania 
ograniczników prędkości w niektórych rodzajach pojazdów; praw jazdy; dostępu do zawodu; 
transportu zwierząt. 
 

OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM ŚWIADOM ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE 
FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA. 
 
  Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 06 września 2001 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 
2140 ze zm.), zobowiązuję się zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił zezwolenia na wykonywanie 
zawodu przewoźnika drogowego zmiany danych, o których mowa w art. 7a ww. ustawy, nie później 
niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. 
  
 Niniejsze oświadczenie zostało złożone na wniosek strony w postępowaniu administracyjnym 
o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. 
 
 
 

………………………………………………………… 
Czytelny podpis przedsiębiorcy 

https://sip.lex.pl/#/document/67909800?unitId=zal(IV)&cm=DOCUMENT

