Wieruszów, dnia ...............................
..................................................
(pieczątka przedsiębiorcy)

WNIOSEK
o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wykonywanie przewozów drogowych
na potrzeby własne, na terenie kraju.
Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U.
z 2019 r., poz. 2140 z późniejszymi zmianami), wnoszę o wydanie zaświadczenia oraz wypisów z zaświadczenia
potwierdzającego wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne.

1. Oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedziba ............................................................................................
..........................................................................................................................................................................
2. Numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej ..............................................
3. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) ...........................................................................................................
4. Rodzaj, zakres i obszar wykonywania przewozów (właściwe proszę zaznaczyć znakiem X):
Osób
Rzeczy

5. Rodzaj i liczba pojazdów samochodowych (proszę zaznaczyć rodzaj pojazdu poprzez wpisanie liczby
pojazdów):
Rodzaj

Liczba

Autobus
Samochód ciężarowy powyżej 3,5 t. d.m.c. lub
zespół pojazdów powyżej 3,5 t. d.m.c.
Do wniosku dołączam:
1. Oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców spełniających warunki ww. ustawy.
2. Wykaz pojazdów samochodowych wraz z kopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu.
Gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdów – również dokument potwierdzający prawo do dysponowania
nimi.
3. Pełnomocnictwo dla osoby składającej wniosek i odbierającej zaświadczenie – w przypadku osób innych niż
przedsiębiorca.
Opłata za zaświadczenie i wypis:
Opłata za
zaświadczenie
Bezterminowo
500 zł.
Za wymianę zaświadczenia (wydanego
25 zł.
bezterminowo) z powodu zmiany
danych**
Za wydanie wypisu z zaświadczenia
25 zł.
(wydanego bezterminowo) w przypadku
zgłoszenia kolejnego pojazdu

Opłata za wypis
z zaświadczenia*
100 zł.
10 zł.

Opłata skarbowa za ewentualne
pełnomocnictwo 17 zł.

10 zł. za wymianę
wypisów
+ 100 zł. za każdy kolejny
pojazd

* wypisów wydaje się tyle, ile przedsiębiorca zgłasza pojazdów wykonujących przewozy drogowe
** dotyczy przedsiębiorcy wymieniającego zaświadczenie (wydane bezterminowo) z powodu zmiany danych w nim
zawartych
Przy wymianie zaświadczenia ze względu na zmianę danych w nim zawartych, przedsiębiorca zobowiązany jest do
zwrotu dotychczasowych dokumentów (zaświadczenia i wypisów z zaświadczenia).

...........................................
podpis przedsiębiorcy

Wieruszów, dnia.................................

....................................................
(pieczątka przedsiębiorcy)

Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

OŚWIADCZENIE
Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 KK, za składanie fałszywych zeznań*
oświadczam, że w związku z ubieganiem się o uzyskanie zaświadczenia na wykonywanie
przewozów na potrzeby własne, będę zatrudniał kierowców spełniających wymogi ustawy z dnia
6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.).

................................................
Podpis przedsiębiorcy

* Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na
podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Wieruszów, dnia ...................................
...............................................
(pieczątka przedsiębiorcy)

WYKAZ POJAZDÓW
L.p.

Marka pojazdu

Nr rejestracyjny

Nr nadwozia/podwozia

Dopuszczalna masa
całkowita

1.

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

