ZAŚWIADCZENIE NA POTRZEBY WŁASNE
WYMAGANE DOKUMENTY


Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wykonywanie przewozów
drogowych na potrzeby własne, na terenie kraju .

Załączniki:


Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2.,



wykaz pojazdów zawierający: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny,
numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem .



dowód wpłaty za wydanie zaświadczenia i wypisów..

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Sanoku, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok
Wydział Komunikacji i Transportu,
Złożenie dokumentów: Budynek B, pokój 56

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne i wypisów (ilość
wypisów zależy od ilości pojazdów zgłoszonych do zaświadczenia).

OPŁATY
Opłata za wydanie zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne na czas nieokreślony wynosi
500 zł.
Opłata za wydanie wypisu z zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne na czas
nieokreślony wynosi 100 zł za każdy wypis.
Opłaty wnoszone są przed odbiorem odpowiednich dokumentów.

Opłatę można uiścić w Starostwie Powiatowym w Sanoku (parter) lub na konto: nazwa
odbiorcy Starostwo Powiatowe w Sanoku konto nr

02 1130 1105 0005 2075 3420 0004
Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo, należy uiścić na konto
Urzędu Miasta w Sanoku.

TRYB ODWOŁAWCZY
Zażalenie na postanowienie odmawiające wydania zaświadczenia wnosi się w terminie 7 dni
od dnia doręczenia postanowienia stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Krośnie za pośrednictwem Starosty Sanockiego.

DODATKOWE INFORMACJE
Wszelkie zmiany danych przedsiębiorca zobowiązany jest zgłosić organowi udzielającemu
zaświadczenia w ciągu 28 dni od dnia ich powstania. W przypadku gdy zmiany obejmują
dane zawarte w zaświadczeniu przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o jego
zmianę. W przypadku zmian, które dotyczą pojazdów (np. zmiana numerów rejestracyjnych,
zbycie pojazdu i zastąpienie go innym, sprzedaż pojazdu), a nie powodują zwiększenia ilości
pojazdów, należy złożyć stosowną informację.

PODSTAWA PRAWNA





ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 180)
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z
wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu
kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2463)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie
wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego
zaświadczenia (Dz.U. z 2014 r., poz. 961).

