WNIOSEK
O AKTUALIZACJĘ DANYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA
TRANSPORTU DROGOWEGO

KI- 50-113
F- 01
Strona:1
Stron: 4

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

Wydanie:5

Siedlce, ......................................................

(nr rejestru organu właściwego do wydania dokumentu)/
wypełnia Urząd

PREZYDENT MIASTA SIEDLCE
1 ..............................................................................................................................................................................................
(oznaczenie przedsiębiorcy, tj. imię i nazwisko albo nazwa przedsiębiorcy)
..................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
(siedziba przedsiębiorcy w myśl art. 5 lit.a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009)

2. ..............................................................................................................................................................................................
(siedziba i adres przedsiębiorcy albo miejsce zamieszkania)

3. NIP: ......................................................................................; 4. KRS: .................................................................................
5. Proszę o dokonanie zmiany treści:

x/

zezwolenia Nr ………….... z dnia ……………............... na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
licencji Nr …………...... z dnia …………................ na wykonywanie krajowego transportu drogowego ....................
w zakresie przewozu osób samochodem osobowym

w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym

przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
licencji Nr …………….. z dnia …………………......na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa
przy przewozie rzeczy
zaświadczenie Nr …………….. z dnia …………….............. na przewozy drogowe na potrzeby własne
zezwolenia Nr ………………. z dnia ……………................... na wykonywanie przewozów osób
regularnych na linii komunikacyjnej …………………………………………………………………………………...
regularnych specjalnych .................................................................................................................................
wypisy

w

liczbie:

.......................;

w

zakresie

(wpisać

zmiany

obejmujące

dane

zawarte

w

treści

licencji/zaświadczenia/zezwolenia) :................................………………………………………………………………….............
...................................................................................................................................................................................
6. Proszę o wydanie dodatkowych wypisu (ów) z zezwolenia/ licencji Nr ……………………... z dnia ………………………...
na wykonywanie .............................................................................................................................................................
............................................na dodatkowy(e) pojazd (y) w liczbie ……………............... - wypis nr ................................
x/ zaznaczyć i wypełnić właściwie

x/
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7. Zgłaszam zmiany, które nie obejmują danych zawartych w treści .......................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
8. Proszę o wydanie wtórnika

x/

zezwolenia/ licencji nr ………………………. z dnia ………............... na wykonywanie

................................................................................................................................................................................................
wypisu nr ……......... z dnia …………………...........................
9. Proszę o przedłużenie

x/

zezwolenia Nr ……………....... z dnia ……………...... na wykonywanie przewozów osób –

rozkład jazdy obowiązujący od dnia ..................................................

(wypisy z zezwolenia w liczbie: ................)

regularnych na linii komunikacyjnej …………………………………………………………………………………....................
regularnych specjalnych ..................................................................................................................................................

Załączniki:

x/

wykaz pojazdów samochodowych
oświadczenie
inne ( wpisać odpowiednio ) ………………………………………………………………………............................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
x/ zaznaczyć i wypełnić właściwe

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

Pobrano opłatę dnia …………………….

kwitariusz Nr………………………………............................................: za

xx/

:

zezwolenie ....…………........…………....

wypis(y) ……………………..

łącznie: …………………

licencji

......…………........................

wypis(y) ……………..………

łącznie: …………………

zaświadczenia……………..................

wypis(y) …………….……....

łącznie: …………………

Słownie zł ……………………………………………………………………………………………………………………………….
x x /wypełnia Urząd/

....………………………………
(podpis pracownika)
Opłaty za zmianę uprawnień określone są w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r.
w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu
kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916) można wpłacać gotówką w kasach Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, Biuro Obsługi
Interesanta w godz.7.45 – 15.00, w poniedziałki do godz.17.30 lub przelewem na rachunek bankowy Urząd Miasta Siedlce ING Bank Śląski S.A.
281050 1894 1000 0022 1545 6456
Nie podlega opłacie skarbowej-art.3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)
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..............................................................................................
(imię i nazwisko/nazwa firmy)

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

(siedziba i adres przedsiębiorcy albo miejsce zamieszkania, o ile miejsce)

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/na, oświadczam, że

x/

:

spełniam warunki związane z wymogiem posiadania siedziby określonymi w art. 5 cyt. Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21.10.2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków
wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. U. z dnia 14.11.2009 r.
L 300/51);
spełniam wymagania określone w art. 5c ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1907, z późn. zm.)
spełniam warunki związane z wymogami dobrej reputacji określonymi w art. 6 cyt. Rozporządzenia;
spełniam warunki związane z wymogiem zdolności finansowej określonym w art. 7 cyt. Rozporządzenia;
spełniam warunki związane z wymogami określonymi w art. 4 cyt. Rozporządzenia
nie zaistniały okoliczności o których mowa w art. 24 ust. 4 cyt. ustawy

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Siedlce, dnia ......................................

…………………………………................................
(czytelny podpis przedsiębiorcy )
x/ zaznaczyć i wypełnić właściwe
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WYKAZ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Lp.

Marka, typ,
rodzaj/przeznaczenie
pojazdu

Nr
rejestracyjny

Nr VIN

Rodzaj tytułu
prawnego do
dysponowania
pojazdem

Liczba
miejsc lub
d.m.c.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

d.m.c. – dopuszczalna masa całkowita pojazdu

Siedlce, dnia .............................................

WYCZYŚĆ

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

DRUKUJ

