Wniosek o zmianę danych dotyczących uprawnień do wykonywania transportu drogowego
Łódź, dnia …………………………

…………………………………………………..
(oznaczenie przedsiębiorcy)

…………………………………………………..
(miejsce zamieszkania przedsiębiorcy – adres)

…………………………………………………..
(adres siedziby przedsiębiorcy zgodnie z art. 5 lit. a
Rozp. WE nr 1071/2009 – dotyczy zezwolenia)

…………………………………………………..
(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

Zawiadomienie
Zgłaszam zmianę danych nie powodującą zmiany treści udzielonego uprawnienia (właściwe
zaznaczyć), tj.:
zezwolenia nr …………….. na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej,
licencji nr ……………. na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób w zakresie
przewozu osób samochodem osobowym,
licencji nr …………….. na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób w zakresie
przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu
powyżej 7 do 9 osób łącznie z kierowcą,
licencji nr …………….. na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
licencji nr ……………... na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób**, rzeczy**
wydanej przed dniem 15.08.2013 r. (** niepotrzebne skreślić),

Zgłoszenie zmiany danych polega na:
zmianie adresu bazy eksploatacyjnej na (należy wpisać adres bazy eksploatacyjnej)
……………………………………………………………………………………………………………………………..…...
………………………………………………………………………………………….……………………….………..……..
zmianie osoby zarządzającej transportem drogowym (należy wpisać imię i nazwisko,
adres zamieszkania i nr certyfikatu kompetencji zawodowych zarządzającego
transportem drogowym) ……………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………………..………...
………………………………………………………………………………………………………………….……………….
zgłoszeniu dodatkowych pojazdów w ilości szt. (należy wpisać ilość pojazdów, markę,
nr rejestracyjny, nr VIN) …………………………………………………………………………….……………….
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…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zmianie numeru rejestracyjnego pojazdu z nr …………………… na nr ……………….….………...
zgłoszeniu nowego pojazdu (należy podać markę, nr rejestracyjny, nr VIN)
……………………………………………………………………………………………….……………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………….…..……
w miejsce wycofanego pojazdu ( należy podać markę, nr rejestracyjny, nr VIN)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….…………..
zmianie składu osobowego spółki (należy podać dane osobowe członków zarządu,
wspólników)……………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..……..….…
……………………………………………………………………….…………………………………………………………..
wycofaniu zgłoszonego pojazdu (należy podać markę, nr rejestracyjny, nr VIN)

…………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………......
(w załączeniu zwrot wypisu nr ………………………………………………………………………………..……………..)
inne ………………………………………………………………………………………………………….…………………..…….….

Do zawiadomienia należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistniałe zmiany.

................................................
(data i podpis przyjmującego wniosek)

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

Adnotacje urzędowe:
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
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