WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO
WYKONYWANIE KRAJOWYCH PRZEWOZÓW DROGOWYCH NA
POTRZEBY WŁASNE
przewóz osób/przewóz rzeczy
1. Oznaczenie przedsiębiorcy, adres i siedziba:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………Tel.: ...………………………………………
2. Numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS/EDG)
…………………………………………................................................
Wydany przez:

3. Numer Regon: …………………………………………
4. Numer NIP: ……………………………………………
5.

Liczba wnioskowanych uprawnień (liczba wnioskowanych wypisów z zaświadczenia):

6. Wniosek dotyczy:
 Wydanie zaświadczenia
 Udzielenie dodatkowego wypisu z zaświadczenia
 Zmiana nazwy firmy/adresu

7. Do wniosku załączam:
 wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych
(pojazdy zarejestrowane w Polsce) z ważnymi badaniami technicznymi:
w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów - dokumenty
potwierdzające prawo dysponowania nimi np.:
 umowa leasingu z podanym terminem jej obowiązywania wraz z protokołem
odbioru, lub upoważnieniem do korzystania,
 umowa najmu (w przypadku podnajmu pojazdu leasingowego dodatkowo zgoda
firmy leasingowej na podnajem),
 umowa użyczenia,
 umowa dzierżawy,
 umowa przewłaszczenia + umowa o kredyt.
 oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców spełniających warunki określone w
art. 5 i 6 ustawy o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1265 ze zmianami),
 dowód opłaty za wydanie zaświadczenia i wypisów.
Opłata za zaświadczenie i wypis:
opłata za zaświadczenie: 500 zł, opłata za wypis: 100 zł.
Za zmianę zaświadczenia, polegającą na zmianie danych w nim zawartych, o ile zmiana ta nie
spowoduje zmiany formy prawnej działalności oraz po zwróceniu dotychczasowego
dokumentu: 25 zł.

Dodatkowe informacje:
Liczba wypisów z zaświadczenia na potrzeby własne przy przewozie rzeczy odpowiada
liczbie zgłoszonych pojazdów do wykonywania przewozów drogowych

………………………………………………
(miejscowość, data)

………………………………………………….
(podpis przedsiębiorcy)

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

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

pieczęć przedsiębiorcy

miejscowość, data

O Ś W I A D C Z E N I E dotyczy przedsiębiorcy zatrudniającego kierowców
Ja niżej podpisany, będąc uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań, stosownie do treści art.233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – kodeks
karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn.zm.) oświadczam, że zatrudnieni przeze mnie kierowcy,
spełniają wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o
ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1265 ze zm.) oraz w innych przepisach
określających wymagania w stosunku do kierowców, a także nie byli skazani prawomocnym
wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu,
wiarygodności dokumentów lub środowisku.
Niniejsze oświadczenie zostało złożone przez stronę w związku ze złożeniem wniosku
o wydanie zaświadczenia na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne.
O wszelkich zmianach poinformuję organ administracyjny w terminie 14 dni od
chwili ich zaistnienia.
.......................................................................
podpis przedsiębiorcy*

OŚWIADCZENIE

dotyczy przedsiębiorcy nie zatrudniającego kierowców

Ja niżej podpisany, będąc uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań, stosownie do treści art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – kodeks
karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn.zm.) oświadczam, że osobiście wykonuję przewozy,
spełniam wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o
ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1265 ze zm.) oraz w innych przepisach
określających wymagania w stosunku do kierowców, a także nie byłem skazanym
prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w
komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku.
Niniejsze oświadczenie zostało złożone przez stronę w związku ze złożeniem wniosku
o wydanie zaświadczenia na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne.
O wszelkich zmianach poinformuję organ administracyjny w terminie 14 dni od
chwili ich zaistnienia.

.......................................................................
podpis przedsiębiorcy*

w przypadku, gdy przedsiębiorca zarówno zatrudnia kierowców jak i jednocześnie sam osobiście wykonuje
przewozy, winien złożyć podpisy pod obydwoma oświadczeniami.
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Marka, typ
rodzaj pojazdu

Numer
rejestracyjny

Numer podwozia, VIN dmc pojazdu
lub liczba
miejsc

Uwagi

