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Karta Informacyjna Usługi 
 

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA NA POTRZEBY WŁASNE - PRZEWOZY DROGOWE 
RZECZY/OSÓB 

I. Podstawa Prawna 

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,  
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie wzoru zaświadczenia na 

przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia.  
3. 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 wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych. 

II. Wymagane wnioski 

Wniosek o wydanie zaświadczenia. 

III. Wymagane załączniki 

 

1. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców;   

2. Wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: 

a) markę, typ, 

b) rodzaj/przeznaczenie, 

c) numer rejestracyjny, 

d) numer VIN, 

e) wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem; 

3. Pełnomocnictwo lub prokura w przypadku działania przedstawiciela; 

4. Dowód wpłaty za wydanie zaświadczenia. 

        

5. Dokumenty do wglądu 
1. W momencie składania wniosku należy okazać dowód tożsamości przedsiębiorcy lub pisemne 
pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika. 

2. Do wszystkich składanych kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały. 
 

6. Opłaty  

Opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia (ilość wypisów zależy od ilości pojazdów 
zgłoszonych do zaświadczenia) wynosi 500 zł + 100 zł za każdy wypis. 

Za wymianę zaświadczenia (wydanego bezterminowo) z powodu zmiany danych na nim zawartych pobierana 
jest opłata 25 zł (za każdy wypis 10 zł). 

Za wydanie wypisu z zaświadczenia (wydanego bezterminowo) w przypadku zgłoszenia kolejnego pojazdu 
pobierana jest opłata: 

- 25 zł za wymianę zaświadczenia,  

- 10 zł za wymianę wypisów,  

- 100 zł za każdy kolejny pojazd. 

Opłaty komunikacyjne można uiścić w kasie Starostwa lub na rachunek bankowy Starostwa:  BANK 
SANTANDER 

 36 1090 1056 0000 0001 4916 5124 

Opłaty skarbowe  można uiścić w kasie Starostwa na rachunek bankowy Starostwa:       BANK SANTANDER 

 51 1090 1056 0000 0001 4916 5048 

7. Termin załatwienia spraw 

1. Do 1 miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego 
2. Do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane 

8. Miejsce załatwienia sprawy 

Wydział Komunikacji i Transportu 

http://www.pwz.pl/
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Referat Transportu , OSK, SKP 

Piętro I,  pokój 124  22 733 73 12    e-mail:  transport@pwz.pl 

Poniedziałek 9.00 – 17.00   wtorek – piątek  8.00 – 16.00 

9. Tryb odwoławczy 

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem Starosty Warszawskiego 
Zachodniego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty jej 
doręczenia. 

 

10. Uwagi 

Niezarobkowy przewóz drogowy, zwany dalej, przewozem na potrzeby własne - przewóz nieodpłatny osób lub 
rzeczy wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności 
gospodarczej, spełniający łącznie następujące warunki:  

- rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, 
wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione przez przedsiębiorcę, 

- celem przejazdu jest przewiezienie rzeczy lub osób z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego 
własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin, 

- pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników, 

- pojazdy przewożące rzeczy lub osoby znajdują się w prawnej dyspozycji przedsiębiorcy, 

- nie jest przewozem osób w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych. 

 

 
 
 
 
 
 


