
 

Do wiadomości Rady Dyrektorów 

CON.TIR - Spółka Konsorcjum z ograniczoną odpowiedzialnością 

P.le dell'Autostrade, 36 

47521 Cesena (FC) 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

 

Niżej podpisany (imię i nazwisko osoby uprawnionej do jednoosobowej reprezentacji )__________________ urodzony w 

(miejsce urodzenia)______________ w dniu (data urodzenia)____________, zamieszkały w (miejscowość)________ kod 

pocztowy _______, przy ulicy____________ numer___ reprezentuję przedsiębiorcę (nazwa firmy)________________ z 

siedzibą w (miejscowość) _________ kod pocztowy _______, ulica (adres firmy)__________ numer ____ Nr 

NIP______________ Tel. (numer telefonu przedsiębiorcy)____ Fax _______________ E-mail ________ Wpisany do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Polsce pod numerem ___________ prowadzący działalność w 

zakresie przewozu towarów na rzecz osób trzecich i wpisany do odpowiedniego rejestru w Polsce pod numerem 

zezwolenia/licencji_____________. 

Biorąc pod uwagę, że: 

1. w celu przystąpienia do Konsorcjum CON.TIR Società Consortile a Responsabilità Limitata należy być firmą regularnie 

wykonującą przewozy towarów na rzecz osób trzecich i wpisaną do odpowiedniego rejestru; 

2. należy wpłacić składkę członkowską do CON.TIR Società Consortile a Responsabilità Limitata ustaloną w wysokości 20,00 

euro; 

Wnoszę, 

o przyjęcie jako Członka Konsorcjum do CON.TIR Società Consortile a Responsabilità Limitata. 

Oświadczam, że: 

1. zapoznałem się z aktualnym Statutem Konsorcjum CON.TIR Società Consortile a Responsabilità Limitata  (dalej jako” 

Statut) i akceptuję go bez zastrzeżeń i warunków; 

2. będę przestrzegać postanowień Statutu, jego wewnętrznych regulacji oraz decyzji organów zarządzających Spółki 

Konsorcjum; 

3. spełniam wymogi określone w art. 5 Statutu, a w szczególności warunek dotyczący prowadzenia działalności, o której 

mowa w art. 1 Statutu oraz nie podlegam postępowaniu układowemu z wierzycielami lub upadłościowemu, firma nie jest 

w stanie upadłości. 

 

W związku z powyższym, zobowiązuję się do: 

 

1. przestrzegania zobowiązań określonych w art. 7 Statutu; 

2. wpłacenia składki członkowskiej i wpisowego na rzecz Konsorcjum CON.TIR Società Consortile a Responsabilità Limitata 

wraz z przesłaniem wniosku o członkostwo. 

 

W zakresie usługi uiszczania opłat za przejazdy autostradami, firma w imieniu której działam zobowiązuje się do: 

 

1. przestrzegania zasad i warunków korzystania z urządzeń, określonych przez Konsorcjum CON.TIR Società Consortile a 

Responsabilità Limitata, które podpisuję i załączam do niniejszego dokumentu; 

2. korzystania wyłącznie z usług Konsorcjum CON.TIR Società Consortile a Responsabilità Limitata związanych z opłatami 

za przejazd autostradą, jak również z innych usług, o których uruchomieniu Zarząd będzie stopniowo decydował. 

 

Niżej podpisany (imię i nazwisko osoby uprawnionej do jednoosobowej reprezentacji) ________________, działając w 
imieniu firmy ubiegającej się o członkostwo, wyraźnie oświadczam, biorąc na siebie wszelką odpowiedzialność, że treść 

niniejszego wniosku jest w pełni zgodna z prawdą. 

 

W szczególności niżej podpisany oświadcza na własną odpowiedzialność, że dane dotyczące firmy oraz wymagania 

dotyczące wpisu do Rejestru Przedsiębiorców oraz Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu 

Drogowego są w pełni prawdziwe. 

 

Niżej podpisany załącza (tylko i wyłącznie na potrzebę usług autostradowych): 

 

- kserokopię ważnego dokumentu tożsamości z przodu i z tyłu; 

- kserokopię zezwolenia/ licencji zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego; 

- kserokopia zaświadczenia o wpisie do rejestru CEiDG/KRS. 

 

Informacje te mogą być ujawnione tylko Zarządowi CON.TIR Società Consortile a Responsabilità Limitata Konsorcjum dla 

celów oceny, przewidzianej przez statut Konsorcjum, wniosku o członkostwo. 

 

_______________________________________ __________________________________________ 

(Miejscowość i data)      Podpis i pieczęć Przedsiębiorcy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


