
Aktualizacja wykazu pojazdów zgłoszonych do 

zaświadczenia na potrzeby własne  

Opis: Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne – aktualizacja wykazu 

pojazdów zgłoszonych do posiadanego uprawnienia. 

O zaktualizowanie wykazu pojazdów zgłoszonych do zaświadczenia na przewozy drogowe 

na potrzeby własne może ubiegać się podmiot gospodarczy (osoba fizyczna, osoba prawna, 

jednostka nie posiadająca osobowości prawnej) lub osoba działająca z upoważnienia 

podmiotu gospodarczego, zgłaszająca zmiany w aktualnie zgłoszonym do uprawnienia 

wykazie pojazdów (zamiana pojazdów bez zmiany ich ilości). 

1. Organem właściwym w sprawach zaktualizowania wykazu pojazdów jest starosta 

właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, który wydał 

przedmiotowe zaświadczenie. 

2. W przypadku zmiany ilości pojazdów, zgłoszonych do zaświadczenia konieczne jest 

złożenie podania o zmianę zaświadczenia na wykonywanie przewozów na potrzeby 

własne. 

3. Aktualizacja wykazu pojazdów zgłoszonych do zaświadczenia na przewozy drogowe 

na potrzeby własne możliwa jest wyłącznie w przypadku proporcjonalnej aktualizacji 

taboru (wycofanie jednego pojazdu obligatoryjnie związane musi być 

z proporcjonalnym zgłoszeniem kolejnego. Analogiczna sytuacja nastąpić musi 

w przypadku wycofania dwóch pojazdów).  

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej 

załatwienia. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność 

do czynności prawnych. Do akt sprawy pełnomocnik zobowiązany jest dołączyć oryginał lub 

urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. 

Opłatę skarbową w wysokości 17 zł za udzielone pełnomocnictwo, należy uiścić  

na konto: Gmina Miejska Wałcz Referat Księgowości 

nr 31124037121111000043636662. 

Nie podlega opłacie skarbowej  za pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, 
dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwu.  

 

Wymagane dokumenty: 

Wymagane dokumenty zgodne z aktualnymi danymi osobowymi: 

1. Aktualny wykaz pojazdów 

Wykaz pojazdów winien zawierać następujące informacje: 

a) markę, typ 

b) rodzaj/przeznaczenie 

c) numer rejestracyjny 

d) numer VIN 

e) wskazanie tytułu prawnego dysponowania pojazdem 

2. Kserokopie krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu oraz dokumentów 

potwierdzających prawo do dysponowania pojazdami (FV, umowa dzierżawy, umowa 

najmu, umowa kredytu, umowa leasingu, upoważnienie do użytkowania)*. 



*Dokumenty nie stanowią obligatoryjnego załącznika do podania o zaktualizowanie 

wykazu pojazdów. Okazane do wglądu potwierdzają jednakże tytuł prawny 

do dysponowania pojazdem zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 5. 

3. Pełnomocnictwo 

- w przypadku działania ustanowionego pełnomocnika. 

  

 


