Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego
Łódź, dnia ……………………………….………

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

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

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

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

Wnoszę o zmianę licencji numer

Starosta Łódzki Wschodni
Starostwo Powiatowe w Łodzi
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Sienkiewicza 3 90-113 Łódź

na wykonywanie:

krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym*,
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,*
transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.*
(* niepotrzebne skreślić)

odnośnie:
oznaczenia przedsiębiorcy:

zmiany adresu i siedziby przedsiębiorcy
albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy

innych danych
(należy wpisać aktualne dane)

i wydanie wypisów* ze zmienionej licencji w liczbie

(liczba wnioskowanych wypisów nie może
być większa niż liczba pojazdów, dla której został udokumentowany wymóg zdolności finansowej).
(* niepotrzebne skreślić).
Wydanie wypisów i przedstawienie wykazu pojazdów nie dotyczy licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie
pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
Do wniosku o licencji zezwolenia załączam:
1) kopie dokumentów potwierdzających zaistniałą zmianę danych przedsiębiorcy (uwierzytelnionych lub z
oryginałami do wglądu);
2) dowód uiszczenia opłaty za zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego i wydanie wypisów z licencji;
3) pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej;
4) oświadczenia zgodne z art. 5c ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
w sytuacji zmiany danych przedsiębiorcy,
5) wykaz pojazdów zawierający następujące informacje:

markę, typ,

rodzaj/ przeznaczenie,

numer rejestracyjny,
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numer VIN
wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem,

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

.................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Uwaga: Konsekwencje błędnego wypełnienia wniosku ponosi przedsiębiorca.
Wydano
zmienioną
licencję
nr
.......................
nr
druku
……................
w
dniu................................................... Z licencji wydano wypisy w liczbie ………………. od numeru
..........................................................do numeru ...........................................................................
Pobrano opłatę za zmianę 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 odbierającego)

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