
OŚWIADCZENIE  ON 

 
  

                                                                                                         miejscowośd                                         data 

Ja niżej podpisany(-a): 

        Imię                                                                                  Nazwisko 

 zamieszkały(-a):  

 Miejscowośd  

 Kod pocztowy                                                    Poczta: 

 Ulica                                                                                                               /        

legitymujący(-a) się dowodem osobistym/paszportem :  
 
wydanym przez : 

numer PESEL : 

w oparciu o treśd 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 2016 r., poz. 1907 z późn. 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 naruszeo przepisów unijnych, które mogą prowadzid 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 
częstotliwośd 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 częstotliwośd 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.  

         

           

OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM ŚWIADOMY(-A) ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE 
FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA 
 

                                                                                                      …………………………………………………………… 

                                                                                        Czytelny podpis przedsiębiorcy/zarządzającego transportem 

Administratorem danych osobowych podanych w oświadczeniu jest Główny Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą 
AL. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu wydania zezwolenia/licencji/wypisów 
z licencji, zgodnie ze składanym wnioskiem. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich 
poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu 
przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę rady 96/26/WE, oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz.1907 z późn. zm.). 

 

  

   

 




