Płock, dnia .....................................

Prezydent Miasta Płocka
WNIOSEK
o zmianę

:

*

zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu osób
zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu rzeczy
licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy
licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
z powodu

*

:

zmiany nazwy , adresu zamieszkania lub siedziby firmy
zmiany wykazu pojazdów
udzielenia nowych wypisów: ........ szt
innej zmiany ..........................................................................................................................................................................................................

1. Oznaczenie przedsiębiorcy (imię i nazwisko albo nazwa przedsiębiorcy) ….....……...............................…………… ...

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

NIP
2. Nr telefonu, e-mail (nieobowiązkowo) ..................….............….......................................................…………………….
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. numeru telefonu, adresu e-mail przez Gminę Miasto Płock, Pl. Stary Rynek 1,
09-400 Płock, w celu realizacji niniejszego wniosku (zgoda może być w każdym momencie odwołana)

3. Miejsce zamieszkania albo siedziba i adres przedsiębiorcy ………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
4. Adres siedziby przedsiębiorcy, o której mowa w art. 5 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009
(siedziba, 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) - wpisać jeżeli jest inny niż wskazany powyżej:
…................................……….......................................................................................................................…….…....
6. Osoba zarządzająca transportem albo uprawniona na podstawie umowy do wykonywania zadań
zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy

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

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

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

miejsce i adres zamieszkania

nr certyfikatu kompetencji zawodowych

imię i nazwisko

7. Numer udzielonego zezwolenia / licencji ...................................................................................................………… ..
8. Rodzaj i liczba pojazdów samochodowych*
... szt autobus

.....szt samochód ciężarowy d.m.c. powyżej 3,5t.**

...szt ciągnik samochodowy

W załączeniu dokumenty, które uległy zmianie:
oświadczenie osoby zarządzającej transportem albo osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania
zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy,

kopia certyfikatu kompetencji zawodowych w drogowym transporcie osób/rzeczy przedsiębiorcy, osoby
zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie albo osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania
zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy,


przy transporcie drogowym (z wyjątkiem pośrednictwa przy przewozie rzeczy)  dokumenty potwierdzające
posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej (zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009r.) w wysokości:
- 9000 euro na pierwszy pojazd zgłoszony do zezwolenia
- 5000 euro na każdy następny pojazd zgłoszony do zezwolenia
1. roczne sprawozdanie finansowe poświadczone przez biegłego rewidenta lub odpowiednio upoważnioną osobę:
członka zarządu spółki prawa handlowego lub innej osoby prawnej, wspólnika spółki jawnej, komplementariusza
spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną,

2. w ramach odstępstwa organ może się zgodzić lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał zdolność finansową
za pomocą zabezpieczenia takiego jak:
- gwarancja bankowa,
- ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych
instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za
przedsiębiorstwo.
przy pośrednictwie przy przewozie rzeczy
dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej sytuacji finansowej przedsiębiorcy (zgodnie z art. 5c ust. 2
pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 6 września o transporcie drogowym):
a. roczne sprawozdanie finansowe,
b. dokumenty potwierdzające:
- dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce, na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
- posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
- udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
- własność nieruchomości
w wysokości 50 000 euro
informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca przedsiębiorcy i 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 z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym,
 oświadczenie przedsiębiorcy i osoby zarządzającej transportem lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do
wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, 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,
wykaz pojazdów samochodowych zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie,
numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem,
 dowód uiszczenia opłaty za zmianę zezwolenia / licencji i wypisów z zezwolenia / licencji,
inne ..........................................................................................................................................................................
* - zaznaczyć właściwy kwadrat
** - dotyczy również zespołu pojazdów
Opłata za zmianę licencji/zezwolenia:
 100 zł za zmianę w treści licencji/zezwolenia + 50 zł za każdy wypis przy zmianie treści licencji/zezwolenia,



110 zł za wydanie wypisu z licencji/zezwolenia za każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji/zezwolenia.

Opłaty należy dokonać na konto PKO BP w Płocku 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929 lub w kasie urzędu, w tytule przelewu wpisać Licencja
i Zezwolenie TRANSPORT OSÓB lub Licencja i Zezwolenie TRANSPORT RZECZY.

….................................................
podpis przedsiębiorcy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w związku z udzielonym zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego / udzieloną licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat liczonych w pełnych latach kalendarzowych począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy tj. cofnięcia lub
wygaszenia zezwolenia;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych
osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do prowadzenia spraw dotyczących zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego / licencji na wykonywanie
krajowego transportu drogowego.

