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

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

...................................................................
(NIP)

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

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

(Nr KRS – jeżeli dotyczy)

ZGŁOSZENIE
zmiany wykazu pojazdów, do zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne*
Z dniem......…........……………zgłaszam zmianę wykazu pojazdu do zaświadczenia
nr ………………………...........……… , polegającą na :
1. Wycofaniu pojazdu/-ów** o numerze rejestracyjnym :
a) ……………………………………....……… ,
b) ……………………………………...……….
2. Wprowadzeniu pojazdu/-ów** o numerze rejestracyjnym :
a) …………………………………..………….. ,
b) …………………………………….…………,
3. Zmianie numeru rejestracyjnego pojazdu :
a) z numeru rejestracyjnego ……………….....… na …………........….………. ,
b) z numeru rejestracyjnego ……………..…...… na …………..……...………. ,
…...........................................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)

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

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

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

* dotyczy sytuacji, gdy nie zmienia się liczba pojazdów w posiadanym zaświadczeniu.
** niepotrzebne skreślić.
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/wydanie-zaswiadczenie-na-przewozy-drogowe-na-potrzeby-wlasne lub w Biurze Transportu i
Ruchu Drogowego ul. Matejki 3 pok. 4.

Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony wniosek.
2. Dokumenty potwierdzające dokonaną zmianę.
3. W przypadku, gdy wnioskodawca nie działa przez ustawowego lub statutowego
przedstawiciela - również pełnomocnictwo.
4. 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 bank Millennium 51 1160 2202 0000 0004 9251 5252
(Z opłaty za udzielenie pełnomocnictwa zwolnieni są: małżonkowie, wstępni, zstępni oraz
rodzeństwo strony).
5. Dowód wpłaty za zmianę zaświadczenia/wypisów z zaświadczenia.
Numer konta do wpłaty:
UM w Wałbrzychu bank Millennium 19 1160 2202 0000 0004 9251 2045
OPŁATY
 Za zmianę zaświadczenia - 25 zł.
 Za zmianę wypisów na zgłoszone już pojazdy - 10 zł za każdy pojazd.
 Za zgłoszenie nowego pojazdu- 100 zł za każdy pojazd.

