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BOI-69 
Szczecin, dnia ……………………. 

Imię  i nazwisko albo nazwa przedsiębiorcy  

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

Siedziba i adres przedsiębiorcy......................................... 

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

NIP - - -  

 

OŚWIADCZENIE 
dotyczące bazy eksploatacyjnej 

 
Ja niżej podpisany/a, w oparciu o treść art. 7a ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia  

6 września 2001 r. o transporcie drogowym, oświadczam, że dysponuję bazą 

eksploatacyjną, spełniającą następujące wymogi: 

 

 art. 4 pkt 21a ww. ustawy: 

 

Miejsce będące w dyspozycji przedsiębiorcy, przystosowane do prowadzenia 

działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład którego 

wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe dla 

pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym, miejsce załadunku, 

rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów; 

przez bazę eksploatacyjną należy rozumieć także centrum operacyjne 

pracodawcy, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 561/2006 

 art. 5 ust. 2c i 2d ww. ustawy:                                                              

2.c. Wymóg, o którym mowa w art. 5 ust. 1 lit. g rozporządzenia (WE) nr 
1071/2009, uznaje się za spełniony, jeżeli przedsiębiorca dysponuje odpowiednią 

do skali prowadzenia działalności bazą eksploatacyjną, znajdującą się na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyposażoną co najmniej w miejsca 

postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym w liczbie 
odpowiadającej co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez 

przewoźnika do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu 
przewoźnika drogowego, z uwzględnieniem ust. 2d. W przypadku zgłoszenia nie 

więcej niż dwóch pojazdów konieczne jest dysponowanie co najmniej jednym 
miejscem postojowym. 

 



  

 

2d. W przypadku posiadania przez przewoźnika drogowego kilku baz 

eksploatacyjnych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej łączna 

liczba miejsc postojowych musi odpowiadać co najmniej 1/3 liczby pojazdów 
zgłoszonych przez przewoźnika drogowego do organu wydającego zezwolenie na 

wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. 

 

 

Adres bazy eksploatacyjnej:  

miejscowość…………………………………………………………………..………………… 

kod pocztowy ………………….. poczta ………………………………………………… 

ul. ………………………………………………………….…………. …….……./……………… 

OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM ŚWIADOMY/A ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE 

FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA. 

 

 

        ………………………………………………………………… 

                (czytelny podpis przedsiębiorcy) 

 


