
UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA NA KRAJOWE PRZEWOZY DROGOWE NA 

POTRZEBY WŁASNE OSÓB I RZECZY 

 

WYMAGANE DOKUMENTY  

Wniosek o wydanie  zaświadczenia (dostępny w urzędzie lub do pobrania poniżej). 

Załączniki: 

• oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców (wzór dostępny w urzędzie lub do 

pobrania poniżej), 

• wykaz pojazdów samochodowych, zawierający: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, 

numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do 

dysponowania pojazdami (wzór dostępny w urzędzie lub do pobrania poniżej),  

• w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument 

stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, 

• dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia. 

Do wglądu: dokument potwierdzający tożsamość. 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul.Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz 

Wydział Komunikacji i Transportu,  parter, pokój nr  5. 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi 

przepisami prawa, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni. 

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Wydanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne i wypisów (ilość 

wypisów zależy od ilości pojazdów zgłoszonych do zaświadczenia). 

 

OPŁATY Za wydanie zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne na czas nieokreślony 

pobiera się opłatę w wysokości 500 zł oraz 100 zł za każdy wypis z zaświadczenia. Opłatę 

uiszcza się łącznie za zaświadczenie i odpowiednią ilość wypisów.  

500,00 zł 
-za wydanie zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób lub 

rzeczy na czas nieokreślony 

100,00 zł 
za wydanie wypisu z zaświadczenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku oraz 

każdego kolejnego pojazdu niezgłoszonego we wniosku 



25,00 zł 
za zmianę zaświadczenia polegająca na zmianie danych w nich zawartych, o ile zmiana ta 

nie spowoduje zmiany formy prawnej prowadzonej działalności 

10,00 zł za wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zmiany tego zaświadczenia. 

Opłatę za wydanie zaświadczenia należy uiścić  na konto: 

 Powiat Wałecki, ul. Dąbrowskiego 17, 

 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna nr 81 1090 1320 0000 0001 4721 7549   

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie 

pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, należy uiścić na konto: 

Gmina Miejska Wałcz Referat Księgowości nr 31124037121111000043636662. 

Z opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa zwolnieni są małżonkowie, wstępni, 

zstępni, rodzeństwo. 

 

TRYB ODWOŁAWCZY 

Na postanowienie o odmowie wydawania zaświadczenia przysługuje stronie prawo 

wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, w terminie 

7 dni od daty jego doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Wałeckiego. 

 

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), a nie powodują zwiększenia ilości pojazdów, należy złożyć 

stosowną informację.  

W sprawach uzyskania zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób 

i rzeczy organem właściwym jest starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorstwa określonej w 

Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) a w przypadku przedsiębiorców będących osobami 

fizycznymi – adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej określonego w 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). 

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,  

• celem przejazdu jest przewóz 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,  

• przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami 

samochodowymi,  

• nie jest przewozem  w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług 

turystycznych.  

Nie wymaga uzyskania zaświadczenia wykonywanie przewozu drogowego pojazdami 

samochodowymi lub zespołami pojazdów: 

• przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą 

- w niezarobkowym przewozie drogowym osób,  

• o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony - w niezarobkowym 

przewozie drogowym rzeczy.  

 

PODSTAWA PRAWNA 

• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym; 

• 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; 

• 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. 

• Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. 

• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 

 
 


