URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU
PL. MAGISTRACKI 1, 58-300 WAŁBRZYCH
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KARTA INFORMACYJNA
Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.
Podstawa prawna
1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735).
2. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U.
z 2021 r., poz. 919).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020
r., poz. 1546).
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności
administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za
egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U.
z 2013 r., poz. 916 ze zm.).
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014 r.
w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe drogowe na potrzeby
własne oraz wypisu z tego zaświadczenia (Dz. U. z 2014 r., poz. 961).
6. Ustawa z dnia 25 marca 2011 o ograniczeniu barier administracyjnych dla
obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106 poz.622).
7. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz. U.
2020, poz. 2296).
Wymagane dokumenty

1. Zaświadczenie o niekaralności nie starsze niż jeden miesiąc przed
złożeniem wniosku, potwierdzające , że odpowiednio przedsiębiorca osobiście
wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby nie
zatrudnione przez przedsiębiorcę lecz wykonujące osobiście przewóz na jego
rzecz spełniają warunki o których mowa z art. 5c ust. 1 pkt 4 udt,
2. Wykaz kierowców.
3. Wykaz pojazdów zawierający następujące informacje:
- markę, typ,
- rodzaj/ przeznaczenie,
- numer rejestracyjny,
- numer VIN,
- wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem;
4. Dowód wpłaty za wydanie lub zmianę zaświadczenia.
5. Strona może upoważnić do załatwienia sprawy pełnomocnika. W takim
przypadku należy dołączyć do wniosku pisemne pełnomocnictwo . Za
udzielenie pełnomocnictwa ciąży obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej w
wysokości 17 zł. Do upoważnienia dołączamy dowód wpłaty w postaci
potwierdzenia wpłaty w banku lub poprzez wydruk potwierdzający dokonania
internetowego przelewu bankowego. Z dokonania opłat za udzielenie
pełnomocnictwa zwolnieni są: małżonkowie, wstępni, zstępni oraz
rodzeństwo strony.
Konto do opłaty skarbowej:
MILLENNIUM 51 1160 2202 0000 0004 9251 5252.

Wzory dokumentów do
pobrania

Wniosek o wydanie/zmianę zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby
własne.

Komórka odpowiedzialna Biuro Transportu i Ruchu Drogowego.
za prowadzenie sprawy
Miejsce składania
dokumentów
Termin załatwienia
sprawy
Opłaty

Informacje dodatkowe

Wałbrzych ul. Sienkiewicza 6-8 – BOK
Poniedziałek- piątek 7.30 – 16.30.
Bez zbędnej zwłoki – w uzgodnieniu z klientem.
Odbiór zaświadczenia osobisty.
Wniosek i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.
Opłata za wydanie zaświadczenia:
- 500 zł
- 100 zł za wypis na każdy pojazd zgłoszony we wniosku
Opłata za zmianę zaświadczenia, polegająca na zmianie danych w nim
zawartych , o ile zmiana ta nie spowoduje zmiany formy prawnej
prowadzonej działalności i terminu ważności zaświadczenia oraz po
zwróceniu dotychczasowych dokumentów, pobiera się opłatę w wysokości
25,00 zł.
Opłata za wydanie wypisów z zaświadczeń, w przypadku zmiany tego
zaświadczenia, pobiera się opłatę w wysokości 10,00 zł.
– wpłata na konto przed wydaniem zaświadczenia/zmiany/wypisu :
Konto do wpłaty za wydanie zaświadczenia:
UM w Wałbrzychu MILLENNIUM 19 1160 2202 0000 0004 9251 2045.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem
Stella Witkowska-Cisak 74-64-14-493;
Katarzyna Adamska tel. 074- 64-14-494;

