WK.7252.1.

.20

r.

Sucha Beskidzka, dnia ……………………….
........................................................................
pieczęć przedsiębiorcy

STAROSTA SUSKI
ul. Kościelna 5 B
34-200 Sucha Beskidzka

WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH
w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego numer
w licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego numer

RZECZY

1.

OSÓB

PPPR

Zmiana treści:
zmiany oznaczenia przedsiębiorcy,
zmiany adresu przedsiębiorcy/ siedziby przedsiębiorcy

Oznaczenie przedsiębiorcy:
Przedsiębiorca: ………………………………………………………………………………….
Nazwa: …………………………………………………………………………………………..
Siedziba przedsiębiorcy: …………………………………………………………………………….
Adres przedsiębiorcy: ……………………………………………………………………………….
Adres siedziby, w której prowadzona jest główna działalność, w szczególności dokumenty
księgowe, akta dotyczące pracowników, dokumenty zawierające dane na temat czasu prowadzenia
pojazdu i odpoczynku oraz wszelkie inne dokumenty: ……………………………………………*
Adres bazy eksploatacyjnej: ……………………………………………………………………..*

________________________________________________________________________________
Uwaga: oznaczenie przedsiębiorcy, siedziba przedsiębiorcy i adres przedsiębiorcy należy wpisać
zgodnie z odpisem z rejestru przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej.
Konsekwencje błędnego wypełnienia wniosku ponosi przedsiębiorca
* wpisać jeśli adres jest inny niż siedziba i adres przedsiębiorcy

2.

Zmiana w wykazie pojazdów:
zgłoszenia pojazdu samochodowego ………………………………………….
wykreślenia pojazdu samochodowego ………………………………………..
wydanie wypisu z licencji w ilości

sztuk

zmiana numeru rejestracyjnego z ………………………. na ………………..
Załączniki:
1. Załącznik numer 1 – Oświadczenie
2. Załącznik numer 2 – Wykaz pojazdów samochodowych
3. Załącznik numer 3 – Oświadczenie o używaniu pojazdu
4. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE)
1071/2009
3.

Wydania wtórnika:
licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
wypisu numer

z licencji

zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
wypisu numer

z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Załączniki:
1.Załącznik nr 1 - Oświadczenie
2. Załącznik numer 4 – Oświadczenie o utracie/ zniszczeniu

…………………………………………………..
data i podpis przedsiębiorcy lub pełnomocnika

________________________________________________________________________________
Adnotacje urzędowe
Wniesiono opłatę w wysokości: ……… zł, dowód wpłaty: ………………………………………………….
Opłata za:
Zmianę w licencji/zezwoleniu: …………………………………………………………………………………
Wydanie dodatkowych wypisu/ów z licencji/zezwolenia ………………………………………………………
Wydanie wtórnika licencji/zezwolenia: ………………………………………………………………………...
Wydanie wtórnika wypisu z licencji/zezwolenia: ………………………………………………………………

..…………………………………….
Data, pieczęć i podpis pracownika

___________________________________________________________________________
Dokonano zmiany treści licencji/ zezwolenia decyzją numer ………………………………………….. z dnia
…………………………….. oraz wydano wypis/y z licencji/zezwolenia numer ……………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
Wydano wypis/y na pojazd niezgłoszony do wniosku o udzielenie licencji/zezwolenia
………………………...........................................................................................................................................
Wydano wtórnik licencji/zezwolenia numer: ………………………………….. oraz wypis/y
………………………………………………………………………………………………………………….
Zwrócono wypis/y ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………
Data, pieczęć i podpis pracownika
________________________________________________________________________________________________________________________

Potwierdzam odbiór wyżej wymienionej licencji i wypisów

…………………………………………
Data i podpis przedsiębiorcy lub pełnomocnika

Imię i nazwisko przedsiębiorcy lub pełnomocnika: ……………………………………………………….
Seria i numer dowodu osobistego i przez kogo wydany: ………………………………………………….

Sprawę zakończono dnia ……………………………………. ……………………………………….
Pieczęć i podpis pracownika



- niepotrzebne skreślić

Załącznik numer 1 – Oświadczenie

Sucha Beskidzka, dnia …………………….

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

pieczęć przedsiębiorcy

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany (-a), będąc uprzedzony (-a) o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań (art. 233 k.k. – (Dz. U. Z 1997r. Nr 88, poz. 553) oświadczam, że wpisane
we wniosku: oznaczenie przedsiębiorcy, siedziba i adres; numer w rejestrze przedsiębiorców
albo w ewidencji działalności gospodarczej; numer identyfikacji podatkowej (NIP) nie uległy
zmianie i są nadal aktualne.
Ponadto zobowiązuję się zgłosić na piśmie organowi, który udzielił licencji,
wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 7a i art. 8 ustawy o transporcie
drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. Poz. 2140 ), nie później niż w terminie 28 dni
od dnia ich powstania.
Niniejsze oświadczenie zostało złożone na wniosek strony w postępowaniu
administracyjnym o zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego.

.................................................................................
Podpis przedsiębiorcy

Załącznik numer 2 – Wykaz pojazdów samochodowych
........................................................................
pieczęć przedsiębiorcy

WYKAZ POJAZDÓW

Lp.

Marka/ typ

Rodzaj/
przeznaczenie

Numer
rejestracyjny

Sucha Beskidzka, dnia……………………
1

Numer VIN

Rodzaj tytułu
prawnego do
dysponowania
pojazdem1

…………………………………………..
Podpis przedsiębiorcy lub pełnomocnika

Należy wpisać: własność, współwłasność, umowa użyczenia, umowa leasingu itp.

Załącznik numer 3 – Oświadczenie o używaniu pojazdu

OŚWIADCZENIE
o używaniu pojazdu
Ja niżej podpisany pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń stosownie do treści art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – kodeks karny (Dz. U. z
1997r. Nr 88 poz. 533 z późn. zm.), zgodnie z którym osoba składającą oświadczenie mające służyć
jako dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, oświadczają nieprawdę lub
zatajają prawdę, podlegają karze pozbawienia wolności do lat 3.

.......................................................................................................................................................
Imię i nazwisko przedsiębiorcy lub pełnomocnika
.......................................................................................................................................................
adres zamieszkania przedsiębiorcy lub pełnomocnika

Oświadczam, że niżej wymienione pojazdy:
Lp.
1.
2.
3.
4.

Marka/ model

Numer rejestracyjny

Data używania

..............................................................................
data i czytelny podpis składającego oświadczenie

.............................................................................
podpis i pieczęć pracownika przyjmującego oświadczenie

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik numer 4 – Oświadczenie o utracie/ zniszczeniu

...............................................
pieczęć przedsiębiorcy

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że:
1. licencja …………… na wykonywanie krajowego transportu drogowego/zezwolenia osób/
rzeczy* została utracona/zniszczona* w dniu ……..………………………………….
w ……………………………………………………………………………………….*
/miejsce utraty - państwo, miejscowość/

2.

wypis

numer

drogowego/zezwolenia

……

z

licencji

osób/rzeczy*

na

został

wykonywanie

krajowego

utracony/zniszczony*

w

transportu
dniu

……..

…………………………………...
w ……………………………………………………………………………………….*
/miejsce utraty - państwo, miejscowość/

3. w/w dokument w razie jego odnalezienia zostanie niezwłocznie zwrócony do wydziału
komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.
Oświadczam, że zostałem/am/ pouczony/a/ o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń stosownie do treści art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. –
kodeks karny /Dz. U. Nr 88, poz. 533 z późn. zm./, zgodnie
z którym osoba składająca oświadczenie mające służyć za dowód w postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, oświadczająca nieprawdę lub zatajająca prawdę,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

………………………………………..
pieczęć i podpis pracownika
przyjmującego oświadczenie

* - niepotrzebne skreślić

……………………………………
czytelny podpis przedsiębiorcy

