Wniosek o przeniesienie uprawnień z licencji na wykonywanie transportu drogowego
Łódź, dnia ……………………………….………

……………………………………………………..…………..
oznaczenie przedsiębiorcy (imię i nazwisko albo nazwa przedsiębiorcy)

…………………………………………………………..……..
(adres siedziby przedsiębiorcy lub miejsce zamieszkania)

…………………………………………………………..……..
(adres stałego miejsca wyk. dział. gosp. wskazanego w CEiDG)

………………………………………………………………....
(numer w rejestrze przedsiębiorców lub informacja o wpisie do CEiDG)

………………………………………………………………….
(numer identyfikacji podatkowej – NIP)

Starosta Łódzki Wschodni
Starostwo Powiatowe w Łodzi
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Sienkiewicza 3 90-113 Łódź
Tel. (42) 630-70-33

Wnoszę o przeniesienie uprawnień z licencji nr
• na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem
osobowym*,
• na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem
samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób
łącznie z kierowcą,*
• na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.*
(* niepotrzebne skreślić)

udzielonej w dniu

przedsiębiorcy, działającemu pod firmą:

z siedzibą
z powodu:
połączenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.09. 2000 r. –
Kodeks spółek handlowych, nabycia przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 45b ustawy z
dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych
ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, albo sprzedaży przedsiębiorstwa, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, przedsiębiorcy
posiadającego licencję,
na podmiot:
(wpisać oznaczenie przedsiębiorcy wnioskującego o przeniesienie uprawnień z podaniem adresu siedziby).

Wnoszę o wydanie wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie
przewozu osób w liczbie:**
Zgłaszam pojazdy samochodowe, którymi będzie wykonywany transport drogowy w liczbie:**
Do wniosku o wydanie licencji załączam***:
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oświadczenie osoby zarządzającej transportem następującej treści: „Oświadczam, że zgodnie z art. 5c
ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym będę pełnić rolę osoby
zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie” oraz kopię certyfikatu kompetencji
zawodowych tej osoby;
 oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub
komandytową,, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że
spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
transporcie drogowym ;
 dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w art. 5c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6
września 2001 r. o transporcie drogowym;
 zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku,
dotyczy - przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy, zatrudnionych przez niego kierowców oraz
osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz **,
 wykaz pojazdów zawierający następujące informacje:
• markę, typ,
• rodzaj/ przeznaczenie,
• numer rejestracyjny,
•
numer VIN
• wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem** ,
 dowód uiszczenia opłaty za przeniesienie uprawnień z licencji i wydanie wypisów;
 pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika.
Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały.
** nie dotyczy licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie
rzeczy.
*** właściwe zaznaczyć.

.................................................
(czytelny podpis przedsiębiorcy)

Uwaga: Konsekwencje błędnego wypełnienia wniosku ponosi przedsiębiorca.
Wydano decyzję o przeniesieniu uprawnień z licencji i druk licencji nr ........................w
dniu...................................................Z licencji wydano wypisy w liczbie ………………. od numeru
..........................................................do numeru ......................................................................
Pobrano opłatę za przeniesienie uprawnień z licencji i wydanie wypisów w wysokości:
...................................................................................................................................................................
...........................................................słownie: .........................................................................................
za dowodem wpłaty nr......................................................z dnia ..............................................................
..............................................
(data wydania)

..............................................
(pieczęć i podpis wydającego)

Licencję
nr...............................
nr
druku.........................
i
wypisy
od
......................................................... do nr ........................................................ otrzymałem:

...............................................
(miejsce i data odbioru)

nr

......................................................
(czytelny podpis przedsiębiorcy)
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