WNIOSEK
O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA NA PRZEWOZY DROGOWE
NA POTRZEBY WŁASNE

KI- 47-113
F- 01
Strona:1
Stron: 4

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

Wydanie: 11

Siedlce, ...................................................

(nr rejestru organu właściwego do wydania zaświadczenia /
wypełnia Urząd

PREZYDENT MIASTA SIEDLCE

1 .............................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko albo nazwa przedsiębiorcy)
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................................................................
( siedziba (miejsce zamieszkania) i adres przedsiębiorcy)
.............................................................................................................................................................................................
3. NIP ..........................................................
KRS: ................................................................
4. Przewóz krajowy

x/

:

5. Pojazdy samochodowe

osób
x/

rzeczy

:
Rodzaj

Liczba

Pojazd samochodowy przewożący więcej niż 9 osób
łącznie z kierowcą

Pojazd samochodowy o d.m.c. powyżej 3,5 t
przewożący rzeczy
x/ zaznaczyć i wypełnić właściwe

6. Załączniki –str.2

…………………………………….
(Imię i nazwisko wnioskodawcy, pieczęć)

x/ zaznaczyć i wypełnić właściwe

……………………………………….
(czytelny podpis przedsiębiorcy )
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Załączniki:
1/ Oświadczenie przedsiębiorcy o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa wart. 5c
ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1907, z późn. zm.);
2/ Wykaz pojazdów.
Przewóz na potrzeby własne - niezarobkowy przewóz drogowy - każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami
lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu osób lub
rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej,
spełniający łącznie następujące warunki:
a) pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników,
b) przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi,
c) w przypadku przejazdu pojazdu załadowanego - rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego
sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem
przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także
przewóz pracowników i ich rodzin,
d) nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych.

Na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym przewoźnik drogowy jest obowiązany
zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił licencji zmiany danych, o których
mowa w art. 8 cyt. ustawy, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.
............................................................
( czytelny podpis przedsiębiorcy)

OPŁATY/ PRZED ODBIOREM DOKUMENTÓW/
Wyciąg z Rozporządzenia 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 916)
§ 24.1. Za wydanie zaświadczenie na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób lub rzeczy na czas nieokreślony
pobiera się opłatę w wysokości 500 zł.
§ 24.2. Za wydanie wypisu z zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o wydanie
zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości 100 zł

Pobrano opłatę

xx/

dnia .............................................. kwit nr ....................................................................................

- za zaświadczenie ........................................ zł
- za ................. wypisy ..................................................... zł; Łącznie : ...............................................
słownie: .................................................................................................................
xx/ wypełnia Urząd

..........................................................
/podpis pracownika/

Opłatę za wydanie zaświadczenia oraz wypisów z zaświadczenia określoną w cyt. rozporządzeniu można wpłacać gotówką w kasach Urzędu Miasta
Siedlce, Skwer Niepodległości 2, Biuro Obsługi Interesanta w godz.7.45 – 15.00, w poniedziałki do godz.17.30 lub przelewem na rachunek bankowy
Urząd Miasta Siedlce ING Bank Śląski S.A. 281050 1894 1000 0022 1545 6456
Nie podlega opłacie skarbowej-art.3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)
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..........................................................................................
(oznaczenie przedsiębiorcy: imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy)

.........................................................................
.........................................................................
( adres )

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/na, oświadczam, że

x/

:

zamierzam zatrudnić kierowców, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 5c ust.1 pkt 4 *
zamierzam osobiście wykonywać przewozy drogowe na potrzeby własne

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Siedlce, dn. ......................................

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

x/ zaznaczyć i wypełnić właściwe

Podstawa prawna:
*art. 5c ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 06.09.2001 r. ustawy o transporcie drogowym - „.w stosunku do zatrudnionych przez niego
kierowców, nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy”.
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WYKAZ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Lp.

Marka, typ i
Nr
rodzaj/przeznaczenie pojazdu rejestracyjny

Nr VIN

Rodzaj tytułu
prawnego do
dysponowania
pojazdem

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Siedlce, dnia .............................................

WYCZYŚĆ

DRUKUJ

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

Liczba
miejsc
lub d.m.c

