
 Wniosek dot. zmiany danych w licencji na transport drogowy rzeczy/osób 
 

                                    nie wypełniać 
SOP-VII.7341. ...../.......... 

ID-  

 
                                                                                                                                              Bielsko-Biała, dnia ......................................... 

............................................................       
        oznaczenie  przedsiębiorcy 
 
........................................................... 
           adres  przedsiębiorcy 

........................................................... 
   NIP przedsiębiorcy / numer  telefonu        

      Prezydent Miasta Bielska-Białej 
      Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości 
 

WNIOSEK 

  Proszę o dokonanie zmiany w licencji na transport drogowy rzeczy/osób nr  .........................   wydanej 

   przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej  polegającej na : 
 

☐ zmianie oznaczenia przedsiębiorcy:     ..................................................................................................... 

     ..................................................................................................................................................... .................. 
nowe  oznaczenie  przedsiębiorcy 

☐ zmianie siedziby  przedsiębiorcy : 
     
    .................................................................................................... .................................................................... 

    ................................................................................................................................. ....................................... 
                                 nowy adres  przedsiębiorcy 

  

☐ zmianie osoby zarządzającej transportem:    

       Imię i nazwisko    -         ........................................................................................  

       Adres zamieszkania  -   ........................................................................................     

       Numer certyfikatu kompetencji zawodowych  -  ………………………………………………                               
 
 Zmiana obowiązuje od dnia   .............................. . 
 
Do wniosku załączam: 
☐ Informację z Krajowego Rejestru Karnego 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  
 dla 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, 

☐ Oświadczenie 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 

      dla 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 – zał. Nr 17, 
☐ Oświadczenie osoby zarządzającej transportem  – zał. Nr 15 albo oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie 

umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy  zał. Nr 16, 
☐ Kopię certyfikatu kompetencji zawodowych, 
☐ Dowód uiszczenia opłaty za zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika i wypisów z zezwolenia. 
       (opłata  -  za wyd. zm. do zezwolenia  100,00zł plus 50,00zł każdy wypis, zmiana osoby zarządzającej – bez opłaty) 
 

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

                  czytelny podpis wnioskodawcy 
 
 
Aktualizacja druku  12.2019 r.  


