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

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

WNIOSEK
o zmianę w zezwoleniu numer
na przewóz osób w krajowym
transporcie drogowym
REGULARNYM

REGULARNYM SPECLAJNYM

Zwracam się z prośbą o:
Zmianę treści zezwolenia na przewóz osób w krajowym transporcie drogowym
1.

Oznaczenie przedsiębiorcy:
Przedsiębiorca: ………………………………………………………………………………
Nazwa: ………………………………………………………………………………………

2.

Siedziba przedsiębiorcy:
………………………………………………………………………………………………..

3.

Adres przedsiębiorcy:
………………………………………………………………………………………………..

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
Zmianę
1.

przebiegu linii regularnej

2.

rozkładu jazdy

3.

zmiany pojazdów (załącznik numer 1) ilość wypisów
WTÓRNIK ( załącznik nr 2)

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

Adnotacje urzędowe
________________________________________________________________________________
Wniesiono opłatę za zmianę/wypisy* z zezwolenia na przewóz osób w krajowym transporcie
drogowym w wysokości: …………………………… zł
..…………………………………….
Data, pieczęć i podpis pracownika

Wydano zezwolenie numer ………………………. na przewóz osób w regularnym/ regularnym
specjalnym krajowym transporcie drogowym ………………………………… oraz wypis/y
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
Zwrócono zezwolenie numer ………………….. na przewóz osób w regularnym/ regularnym
specjalnym krajowym transporcie drogowym ………………………………… oraz wypis/y
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………
Data, pieczęć i podpis pracownika

Potwierdzam odbiór wyżej wymienionego zezwolenia i wypisów
………………………………………………
Data i podpis przedsiębiorcy lub pełnomocnika

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1 do wniosku o zmianę zezwolenia
na przewóz osób w krajowym transporcie drogowym
........................................................................
pieczęć przedsiębiorcy

WYKAZ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ZGŁOSZONYCH DO ZEZWOLENIA
Lp.

Marka pojazdu

Numer
rejestracyjny

Numer VIN

Ilość
miejsc /
DMC

Prawo
dysponowania
pojazdem

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Sucha Beskidzka, dnia……………………

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

Załącznik numer 2– Oświadczenie o utracie/ zniszczeniu
...............................................
pieczęć przedsiębiorcy

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że:
1. zezwolenie na wykonywanie regularnego/ regularnego specjalnego krajowego transportu
drogowego

osób

został

utracony/zniszczony*

w

dniu

……..

………………………………….
w ……………………………………………………………………………………….*
/miejsce utraty - państwo, miejscowość/
2. wypis numer …… z zezwolenia na wykonywanie regularnego/ regularnego specjalnego
krajowego transportu drogowego osób* został utracony/zniszczony* w 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.
z
2019
poz.
1950/,
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

