
............................................          
                  (miejscowość, data)

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

Starostwo Powiatowe
w Sierpcu

……………………………………………………….…
(adres i siedziba)

 
………………………………………………………..................               
(albo miejsce zamieszkania)

……………………………………………………………………................................

(adres siedziby przedsiębiorcy, o której mowa w art. 5 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009)

.....................................................................................          
( informacja o wpisie do CEIDG albo numer w KRS) 

………………………………………………............……  
                       (numer NIP)

Telefon……………………………………….

     Wniosek o zmianę danych

          Rodzaj posiadanego uprawnienia (dokumentu)

       Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób/rzeczy    

             (niepotrzebne skreślić) nr ………………….. z dnia ………………………

        Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/rzeczy (niepotrzebne skreślić) 

             wydana przed 15.08.2013r. nr ………………………. z dnia …………………………..

        Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym nr …………...……  

             z dnia …………………………………………

        Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem przeznaczonym do   

             przewozu od 7 do 9 osób nr ………………………………z dnia ……………………..

         Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy nr .................

             z dnia ………………………………

Zmiana danych zawartych w zezwoleniu/licencji dotyczy:

 
          1. oznaczenia przedsiębiorcy (imię i nazwisko/nazwa .......................................................................................

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

          2. adresu i siedziby .............................................................................................................................................

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

https://sip.lex.pl/#/dokument/67909800?cm=DOCUMENT%23art(5)lit(a)


          3. innych ................................................................................................................................................................................................

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

           Rodzaj i liczba pojazdów samochodowych, które będą wykorzystywane do wykonywania transportu
drogowego:

Rodzaj pojazdu liczba Liczba wypisów
Samochód osobowy
Pojazd samochodowy do 
przewozu powyżej 7 do 9 
osób łącznie z kierowca
Autobus
Samochód ciężarowy o 
dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 3,5 
tony

          W załączeniu przekładam następujące dokumenty:   
 

           1. Wykaz pojazdów samochodowych,
           2. Dowód uiszczenia opłaty za zmianę danych, 
           3. Inne dokumenty .....................................................................................................

........................................................                                  ………………………………………….
 (data, podpis przyjmującego wniosek )                                                                (podpis wnioskodawcy)  

Objaśnienie:
Siedziba przedsiębiorcy – zgodnie z art.5 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009  z dnia 21 października 2009r.
siedzibę położona w państwie członkowskim wraz z lokalami,w których prowadzi główną działalność, w szczególności dokumenty księgowe,akta
dotyczące pracowników, dokumenty zawierające dane na temat czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku oraz wszelkie inne dokumenty,do których
dostęp musi mieć właściwy organ, aby sprawdzić, czy spełnione zostały warunki przewidziane w w/w rozporządzeniu. 

POTWIERDZENIE ODBIORU

Potwierdzam odbiór zezwolenia/licencji i wypisów z zezwolenia/licencji  w dniu ……………………………….

  
……………………………………………………………………………………..

 (czytelny podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej )         


