Indeks: F32/D

Wniosek
Wydanie licencji w zakresie pośrednika
.........…..………,

dnia

...….....…..…..

(miejscowość, data)

..........................................................................
(nazwa i adres przedsiębiorcy)

...........................................................................
...........................................................................
(telefon kontaktowy)

Starosta Kartuski
ul. Dworcowa 1
83-300 Kartuzy
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
wydział komunikacji
ul. Gdańska 26
83-300 Kartuzy

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie działalności w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
z terminem ważności na okres do: …...........…...............................................
Nr w rejestrze przedsiębiorców:.............................
NIP …....................................................................
…....................................................
czytelny podpis

Do wniosku należy załączyć:
1) Oświadczenie osoby zarządzającej transportem następującej treści: ”Oświadczam że zgodnie z art.5c ust.1 pkt.2 ustawy z
dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym będę pełnić role osoby zarządzającej transportem drogowym
w przedsiębiorstwie oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowej tej osoby”
2.Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej , osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową
a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzące działalność gospodarczą
a) nie zostały skazane 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,
b) nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu
drogowego
3.dokument potwierdzający sytuacje finansową zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
transportu drogowego określają dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50 000 euro. Wymóg ten
potwierdza się:
a) rocznym sprawozdaniem finansowym;
b) dokumentami potwierdzającymi:
- dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunku bankowym lub dostępnymi aktywami,
 posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
 udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
 własność nieruchomości.
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Stosownie do postanowień art. 6 ust. 1 lit. a i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
(RODO) - wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Starostę Kartuskiego z siedzibą w Kartuzach przy ul.
Dworcowej 1, zawartych w oświadczeniu w zakresie nr telefonu komórkowego w celu usprawnienia komunikacji w procesie
wydania zezwolenia, w związku z którym dobrowolnie przekazuję moje dane osobowe.
Administratorem danych osobowych jest Starosta Kartuski. W szczególności mają Państwo prawo do żądania od Starosty dostępu
do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy
jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych email: iod@kartuskipowiat.com.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na
stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Kartuzach: Ochrona Danych Osobowych – Klauzula informacyjna oraz na
tablicy informacyjnej Wydziału Komunikacji.
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną i mam świadomość, że zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych mogę wycofać w każdym czasie.

...................................
(miejscowość i data)

…………………………………………..
(podpis)
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