
ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMOGÓW 
USTAWOWYCH (DG.1) 

_____________________________________________________ 
 

 
        Międzyzdroje, dnia ……………………… 
......................................................                            
                                                                                                                                                                                                   
...................................................... 
 imię i nazwisko / nazwa 

 
...................................................... 
 
......................................................                                      
adres zamieszkania / siedziba 

                                                                                                                      
...................................................... 
numer NIP 

 
 

Ja niżej podpisany(-a) w oparciu o treść art. 5c ust. 1 pkt 1, art. 6 ust. 1 i art. 8 ust. 3 pkt. 2 
i ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym oświadczam że:    
 

a) nie zostałem(-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 innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu, 

b) nie zostało wydane w stosunku do mnie prawomocne orzeczenie zakazujące 
wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. 
 

 
 
JESTEM ŚWIADOMY/A ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO 
OŚWIADCZENIA. 
 
 
 
        ………………………………………… 
                  czytelny podpis przedsiębiorcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
Spełnienie dodatkowych warunków wynikających z ustawy o transporcie drogowym. 
 

Dotyczy licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu 
osób taksówką – art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym.  

 

  Ja, niżej podpisany, osobiście wykonujący przewóz, oświadczam, że: 

• nie byłem prawomocnie 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 (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 852), a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec mnie zakazu 
wykonywania zawodu kierowcy, 

• spełniam wymagania określone w art. 39 a ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o transporcie drogowym  

  Ja, niżej podpisany, oświadczam, że kierowcy, których zatrudniam/będę zatrudniał: 

• nie byli prawomocnie skazani 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 (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 852), a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu 
wykonywania zawodu kierowcy, 

• spełniają wymagania określone w art. 39 a ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o transporcie drogowym dotyczące kierowców. 

 
 

 
JESTEM ŚWIADOMY/A ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO 
OŚWIADCZENIA. 
 
 
 

             
       …………………………….. 

           czytelny podpis przedsiębiorcy 


