
Wydawanie zaświadczeń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne.

Podstawa prawna:
 Ustawa  z  dnia  6  września  2001  r.  o  transporcie  drogowym  (tekst  jednolity  Dz.U.

z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.),
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 5 stycznia 2006 r w sprawie

wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego
zaświadczenia (Dz.U. z 2014 r., poz. 961.),

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 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.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełniony wniosek wraz z następującymi załącznikami:

 oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców spełniających warunki ustawy z dnia
6 września 2001 r. o transporcie drogowym,

 wykaz pojazdów samochodowych wraz z kopiami krajowych dokumentów 
dopuszczających pojazd do ruchu. Gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdów 
- również dokument stwierdzający prawo dysponowania nimi (umowa leasingu, 
dzierżawy, użyczenia itp.),

 pełnomocnictwo dla osoby składającej wniosek i odbierającej zaświadczenie - w 
przypadku osób innych niż przedsiębiorca (w przypadku konieczności złożenia 
pełnomocnictwa dowód opłacenia opłaty skarbowej).

2. Do wglądu: 
• dokument tożsamości właściciela:
a) dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną,
b) paszport oraz dokument poświadczający zameldowanie na terytorium RP w przypadku
cudzoziemca będącego osobą fizyczną,
c)  pisemne  pełnomocnictwo  oraz  odpowiedni  dokument  tożsamości  pełnomocnika  w
przypadku działania przez pełnomocnika,

II. OPŁATY:
1. Wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.

Opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia (ilość wypisów zależy od ilości 
pojazdów zgłoszonych do zaświadczenia) wynosi 500 zł + 100 zł za każdy wypis.

Za  wymianę  zaświadczenia  (wydanego  bezterminowo)  z  powodu  zmiany  danych  na  nim
zawartych pobierana jest opłata 25 zł (za każdy wypis 10 zł).

http://powiatkrasnicki.pl/files/sites/948/wykaz_spraw/551/wniosek_o_wydanie_zas_na_potrzeby_wlasne.pdf
http://powiatkrasnicki.pl/files/sites/948/wykaz_spraw/551/wykaz_pojazdow_3.pdf
http://powiatkrasnicki.pl/files/sites/948/wykaz_spraw/551/oswiadczenie_przedsiebiorcy_o_kierowcach_zatrudnionych_1.pdf


Za  wydanie  wypisu  z  zaświadczenia  (wydanego  bezterminowo)  w  przypadku  zgłoszenia
kolejnego pojazdu pobierana jest opłata:

 25 zł za wymianę zaświadczenia,

 10 zł za wymianę wypisów,

 100 zł za każdy kolejny pojazd.

Opłaty można uiścić gotówką w trakcie załatwiania sprawy w kasie Urzędu , I piętro, pokój
108.

2. Opłata skarbowa: 
•za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł.
na rachunek  bankowy  Urzędu Miasta Kraśnik:
nr 43 1240 5497 1111 0010 4019 6993

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Zaświadczenie na wykonywanie przewozów na potrzeby własne jest wydawane nie później
niż w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.


