
 
WNIOSEK O ZMIANĘ LICENCJI / WYDANIE DODATKOWEGO WYPISU 

Z LICENCJI*) 
*) niepotrzebne skreślić 
                                                                                                                                 …………………………………………………………. 
                                                                                                                                                (miejscowość i data) 
…………………………………………………………………….. 

(oznaczenie przedsiębiorcy - nazwa)  

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

 

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

          (adres i siedziba albo miejsce zamieszkania) 

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

     (siedziba przedsiębiorcy - adres) 

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

          (wpis do CEIDG lub nr KRS) 

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

            (NIP)  

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

                     (nr telefonu prywatny/służbowy*) 

         Starosta Żuromiński 

Plac Józefa Piłsudskiego 4 

09-300 Żuromin 

Proszę o zmianę licencji / wydanie dodatkowego wypisu z licencji*) nr …………………… na wykonywanie krajowego 
transportu drogowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 
(zakreślić „x” właściwy kwadrat) 

□ osób                                                                                        □ rzeczy 

Rodzaj pojazdu samochodowego 
Liczba pojazdów 

Przewóz osób Przewóz rzeczy 

1. Samochód osobowy   

2. Autobus   

3. Samochód ciężarowy o d.m.c. powyżej 3,5 t do 12 t włącznie   

4. Samochód ciężarowy o d.m.c. powyżej 12 t do 20 t włącznie   

5. Samochód ciężarowy o d.m.c. powyżej 20 t   

6. Ciągnik samochodowy   

 

Wnioskuje o wydanie następującej liczby wypisów z licencji: …………… sztuk. 
Imię i nazwisko, adres osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie oraz numer certyfikatu kompetencji 
zawodowych:……………………………………………………………………………………...............................................................
..................................................…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Do wniosku dołączam: 
1. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem albo osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem 

w imieniu przedsiębiorcy, że spełnia warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. c rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 oraz kopię certyfikatu kompetencji 
zawodowej. 

2. Informacją z KRK dotyczącą osoby: 
a) będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, 
b) prowadzącej działalność gospodarczą – w przypadku innego przedsiębiorcy, 
c) zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy 
- o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. 

3. Oświadczenie osób, o których mowa w pkt 2, o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 
1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. 

4. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku zdolności finansowej: 
      - roczne sprawozdanie finansowe 
      lub w drodze odstępstwa 
      - gwarancja bankowa/ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej przewoźnika*). 
5. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców lub o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi       

osobiście przewóz na jego rzecz, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy.     
6. Oświadczenie  przedsiębiorcy związane z wymogiem dysponowaniem bazą eksploatacyjną. 
7. Pełnomocnictwo (tylko gdy strona działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela). 
8. Dowód wpłaty. 
9. Inne ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………….                                          ………………………………………………………………………………….. 
    (data, pieczęć i podpis przyjmującego wniosek)                                                          (czytelny podpis wnioskodawcy – pełnym imieniem i nazwiskiem) 

 

 
Licencję oraz wypisy w liczbie ……………. otrzymałem(am) w dniu …………………………… godz. ………………………………...……………… 

                                                                                                                                                                     
       …………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                                 (czytelny podpis) 


