……………………………………………….., dnia ……………………….…
(miejscowość)

(data)

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Plac Wolności 13
47-220 Kędzierzyn-Koźle

WNIOSEK
o przeniesienie uprawnień z zezwolenia na wykonywanie
zawodu przewoźnika drogowego nr ……………... na podstawie:

 art.

 art.

13 ust. 2 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym
w przypadku połączenia, podziału lub przekształcenia,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks
spółek
handlowych,
albo
sprzedaży
przedsiębiorstwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
28 lutego 2003r. - Prawo upadłościowe

1. Oznaczenie przedsiębiorcy

13a ustawy o transporcie drogowym
w przypadku złożenia wniosku, o którym
mowa w art. 42 ust. 1 albo 5 ustawy z dnia
5 lipca 2018r. o zarządzie sukcesyjnym
przedsiębiorstwem osoby fizycznej

………………………….…………………………………………………………...……...…
…………………………………………………………………...........................................
(nazwa)

………………………….………………………………………………………………......…
…………………………………………………………………...........................................
(adres i siedziba albo miejsce zamieszkania)

2. Adres siedziby, w której prowadzona jest główna działalność, w szczególności dokumenty księgowe, akta
dotyczące pracowników, dokumenty zawierające dane na temat czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku oraz
wszelkie inne dokumenty
a) ulica i numer

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

b) kod i miejscowość

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

c) telefon *)

............................................................... fax *) ….......................................................

3. Numer w rejestrze przedsiębiorców w KRS **)

 wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
4. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)
5. Rodzaj i liczba pojazdów samochodowych, które będą wykorzystywane do wykonywania transportu drogowego
a) rodzaj

………………………………..……………….….. liczba

………………………………………………….

b) rodzaj

………………………………………..……….…..

………………………………………………….

liczba

6. Dane i informacje osoby zarządzającej transportem drogowym
a)

imię i nazwisko

…………………………………………………………………………………………………

b)

adres zamieszkania

…………………………………………………………………………………………………

c)

numer certyfikatu kompetencji zawodowych

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

______________________________________________________
*) Nieobowiązkowe
**) Tylko w przypadku osób prawnych
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Do wniosku dołączono:



oświadczenie osoby zarządzającej transportem wraz z kopią certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby
albo oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem
w imieniu przedsiębiorcy wraz z kopią certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby (załącznik nr 1)



oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy, jeżeli adres ten
jest inny niż adres przedsiębiorcy i jego siedziby albo adresu zamieszkania (załącznik nr 2)



oświadczenie przedsiębiorcy o zamiarze zatrudnienia kierowców, w stosunku do których nie orzeczono zakazu
wykonywania zawodu kierowcy lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez
przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, w stosunku do których nie orzeczono zakazu
wykonywania zawodu kierowcy (załącznik nr 3)



oświadczenia osób, o których mowa w art. 7a ust. 3 pkt 6 ustawy o transporcie drogowym, 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 (załącznik nr 4)



dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie
działalności, o których mowa w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (W E) nr 1071/2009
z dnia 21 października 2009r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika
drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE



informacje z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące przedsiębiorcy, osób będących członkami organu zarządzającego
osoby prawnej, osób zarządzających spółką jawną lub komandytową, osoby zarządzającej transportem lub osoby
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,
wymienione w art. 5 ust. 2a ustawy o transporcie drogowym



dowód uiszczenia opłaty za przeniesienie uprawnień z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
w wysokości 50 zł.

……………..………………………………....……
(podpis wnioskodawcy)
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