WNIOSEK O ZMIANĘ ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA
DROGOWEGO
….............................................................................
….....................................................................

Oznaczenie przedsiębiorcy
….............................................................................
….....................................................................

Siedziba przedsiębiorcy
….....................................................................
(nr telefonu)

Starosta Żyrardowski
ul. Limanowskiego 45
96-300 Żyrardów

WNIOSEK
Zwracam się z wnioskiem o zmianę zezwolenia nr …………………. z dnia ……………
na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
z powodu zmiany:
□ Zmiany nazwy przedsiębiorstwa na:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
□ Zmiany adresu przedsiębiorstwa na:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Załączniki:
□ Aktualny odpis z KRS lub CEIDG
□ Oświadczanie dotyczące bazy eksploatacyjnej (w przypadku zmiany adresu przedsiębiorstwa)
□ Dowód uiszczenia opłaty za zamianę zezwolenia

………………………………………………………………………
(data i czytelny podpis wnioskodawcy)

…………………………….

Żyrardów dnia, ……………

NUMER NIP

Oświadczenie
(wypełnia przedsiębiorca)
Ja niżej podpisany(-a)
…………………………..
Imię

……………………………..
Nazwisko

Oświadczam, iż dysponuję odpowiednią do skali prowadzenia działalności bazą eksploatacyjną,
znajdującą
się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyposażoną co najmniej w miejsca postojowe dla
pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym w liczbie odpowiadającej co najmniej 1/3
liczby pojazdów zgłoszonych do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
adres bazy eksploatacyjnej:

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

□ - miejsce postojowe
□ - miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków
□ -miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów
liczba miejsc postojowych - …………..
Art. 4 pkt 21a ustawy o transporcie drogowym - Baza eksploatacyjna - miejsce będące
w dyspozycji przedsiębiorcy, przystosowane do prowadzenia działalności transportowej w sposób
zorganizowany i ciągły, w skład którego wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów:
miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym, miejsce załadunku,
rozładunku
lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów; przez bazę eksploatacyjną należy
rozumieć także centrum operacyjne pracodawcy, o którym mowa w przepisach rozporządzenia
(WE) nr 561/2006.
W przypadku posiadania przez przewoźnika drogowego kilku baz eksploatacyjnych znajdujących
się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej łączna liczba miejsc postojowych musi odpowiadać co
najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika drogowego do organu wydającego
zezwolenie
na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
Oświadczam, że jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.
…………………………………….
(czytelny podpis przedsiębiorcy)

