Wałbrzych dn. ..........................
....................................................................
(oznaczenie przedsiębiorcy - nazwa)

.....................................................................................
(siedziba przedsiębiorcy - adres)

...................................................................
(tel. / adres e-mail ** )

Prezydent Miasta Wałbrzycha
Biuro Transportu i Ruchu Drogowego
ul. Matejki 3
58-300 Wałbrzych

WNIOSEK
O wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, w zakresie
przewozu, niżej wymienionymi pojazdami.
1. Oznaczenie przedsiębiorcy, adres siedziby, albo miejsce zamieszkania .......................................
...............................................................................................................................................................
2. Informacja o wpisie do CEiDG, albo numer w rejestrze przedsiębiorców – KRS * :
CEiDG

KRS

(Numer).............................................................................................

3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) ..........................................................................................
4. Wnioskowana liczba wypisów (szt.)...............................................................................................
Rodzaj

Liczba

Pojazd samochodowy przewożący więcej niż 9 osób łącznie
z kierowcą (autobus).
Pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc)
powyżej 3,5 t przewożący rzeczy.
** Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe w zakresie obejmującym: numer telefonu, e-maila, były
przetwarzane przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych,tel.74 66-55100, um@um.walbrzych.pl, Biuro Transportu i Ruchu Drogowego,w celu ustalenia terminu odbioru
zaświadczenia/ wypisów do zaświadczenia/ decyzji.

..................................................................................
(czytelny podpis przedsiębiorcy)

Wniosek kompletny : Tak / Nie * ….................................
(podpis pracownika)

Wniosek kompletny dnia...................................................
(wypełnia pracownik Biura)

........................................................
(podpis pracownika)

Informacja RODO

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wydania / zmiany / wygaszenia zaświadczenia na przewozy drogowe na
potrzeby własne, na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz przechowywane przez
okres 5 lat od daty upływu jego ważności. Więcej informacji na stronie internetowej www.um.walbrzych.pl Biuletyn
Informacji Publicznej (BIP) – sposoby załatwiania spraw http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/630/12048/wydaniezaswiadczenie-na-przewozy-drogowe-na-potrzeby-wlasne lub w Biurze Transportu i Ruchu Drogowego ul. Matejki 3
pok. 4.

Wymagane dokumenty:
1. Wykaz pojazdów samochodowych.
2. 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.
3. Wykaz kierowców.
4. Wykaz pojazdów zawierający następujące informacje:
- markę, typ,
- rodzaj / przeznaczenie,
- numer rejestracyjny,
- numer VIN,
- wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.
5. Dowód wpłaty za wydanie zaświadczenia i wypisów do zaświadczenia na konto:
UM w Wałbrzychu MILLENNIUM 19 1160 2202 0000 0004 9251 2045.
WYSOKOŚĆ OPŁATY:
- Za wydanie zaświadczenia - 500 zł.
- Za wydanie wypisu - 100 zł (na każdy pojazd).
6. Pełnomocnictwo (tylko gdy strona działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela).
Do pełnomocnictwa dołączamy dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, wpłacone na
numer konta: UM Wałbrzych MILENIUM 51 1160 2202 0000 0004 9251 5252.
(Z opłaty za udzielenie pełnomocnictwa zwolnieni są: małżonkowie, wstępni, zstępni oraz
rodzeństwo strony).

