
         

                    Starostwo Powiatowe w Stargardzie 

                       ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard 

              
        ................................................... 
          (miejscowość i data) 
(imię i nazwisko osoby prowadzącej działalność gospodarczą lub imię i nazwisko osoby zarządzającej transportem ) 

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

………………………………………………………………….. 

............................................................................................ 
 
      (PESEL, adres zamieszkania)  

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

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

Oświadczenie dla osoby: 
 będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, zarządzającej spółką jawną lub 
komandytową, dyrektora wykonawczego, o którym mowa w art. 30076 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks 
spółek handlowych 
 prowadzącej działalność gospodarczą - w przypadku innego przedsiębiorcy 
 zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań 
 zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy 

 

OŚWIADCZENIE O  SPEŁNIENIU WYMOGU DOBREJ REPUTACJI 
(dotyczy postępowania o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji na pośrednictwo przy przewozie, 

licencji na przewóz osób ) 

 

JESTEM ŚWIADOMY/A ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA 
 

 

OŚWIADCZAM, ŻE: 
1. nie ciążą na mnie żadne poważne zarzuty, takie jak wyroki skazujące lub sankcje za 

popełnienie poważnego naruszenia obowiązujących przepisów krajowych w 
następujących dziedzinach: 
- prawo handlowe; 
- prawo upadłościowe; 
- płace i warunki zatrudnienia w zawodzie; 
- prawo o ruchu drogowym; 
- odpowiedzialność zawodowa; 
- handel ludźmi lub narkotykami; 
- prawo podatkowe 

2. nie wydano wobec mnie wykonalnej decyzji administracyjnej lub wykonalnych decyzji 
administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej w jednym lub kilku państwach 
członkowskich 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, 
 

3. 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, 

https://sip.lex.pl/#/document/16886516?unitId=art(300(76))&cm=DOCUMENT


 
 

4. nie został wydany prawomocny wyrok skazujący za przestępstwo w dziedzinach 

określonych w art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia 9WE) nr 1071/2009 popełnionych w 

państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym tj.: 

nie zostałem skazany w jednym lub kilku państwach członkowskich za poważne 
przestępstwa ani nie nałożono na mnie innych 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 użytkowych do ruchu, w tym 
obowiązkowych badań technicznych pojazdów silnikowych; 
- dostępu do rynku międzynarodowych 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; 
- prawa jazdy; 
- dostępu do zawodu; 
- transportu zwierząt; 
- delegowania pracowników w transporcie drogowym; 
- prawa właściwego dla zobowiązań umownych; 
- kabotażu 
 
 

     
 
    …………………………………………..…………..….........................................      
              (czytelny podpis osoby zobowiązanej – pełnym imieniem i nazwiskiem)  


