ZGŁOSZENIE ZMIAN DO ZAŚWIADCZENIA NA WYKONYWANIE
KRAJOWYCH PRZEWOZÓW DROGOWYCH OSÓB/RZECZY NA
POTRZEBY WŁASNE
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wypełniony wniosek o zmianę danych w zaświadczeniu na wykonywanie krajowych przewozów drogowych na
potrzeby własne (ZAŁĄCZNIK NR ZPW-1)oraz:
2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców lub aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej (nie starsze niż 6 miesięcy);
3. kserokopia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej REGON;
4. kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP;
5. oświadczenie (ZAŁĄCZNIK NR TR-2) o zamiarze zatrudnienia kierowców, spełniających wymagania określone
w ustawie o transporcie drogowym, ustawie - Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających
wymagania w stosunku do kierowców, a także że kierowcy ci nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów
i środowisku;
6. wykaz pojazdów samochodowych (ZAŁĄCZNIK NR ZPW-2) wraz z kserokopiami krajowych dokumentów
dopuszczających pojazd do ruchu, tj. dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe (z ważnymi badaniami
technicznymi). W przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów, należy również dołączyć
dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi (np. umowa leasingu, użyczenia).
7. dowód opłaty za wydanie zaświadczenia
UWAGI:
1. Wypisy z zaświadczenia wydawane są w liczbie odpowiadającej liczbie pojazdów samochodowych określonych we
wniosku o wydanie zaświadczenia.
2. Wszelkie zmiany danych, przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłosić organowi udzielającemu licencji w ciągu 14
dni od dnia ich powstania. W przypadku, gdy zmiany danych obejmują dane zawarte w zaświadczeniu,
przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zaświadczenia.
3. 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 na piśmie oraz załączyć
kserokopię pozwolenia czasowego/dowodu rejestracyjnego pojazdu.
TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne następuje w terminie do 7 dni, po złożeniu
przez przedsiębiorcę wniosku o wydanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe wraz ze wszystkimi niezbędnymi
załącznikami.
OPŁATY:
Za zmianę zaświadczenia na wykonywanie krajowych przewozów drogowych osób/rzeczy na potrzeby własne,
o ile zmiana nie spowoduje zmiany formy prawnej prowadzonej działalności i terminu ważności zaświadczenia, pobiera się
opłatę w wysokości 25,00 zł.
Opłata za wydanie wypisu ze zmienionego zaświadczenia wynosi 10,00 zł.
Opłata za wydanie wypisu w przypadku zgłoszenia kolejnego pojazdu samochodowego niezgłoszonego we wniosku
o wydanie tego zaświadczenia pobierana jest jak za wydanie wypisu z zaświadczenia w wysokości odpowiedniej do upływu
okresu ważności posiadanego zaświadczenia wynosi:
Okres ważności zaświadczenia
latach

w

Kwota

Do 1 roku

20,00 zł

Do 2 lat

40,00 zł

Do 3 lat

60,00 zł

Do 4 lat

80,00 zł
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Do 5 lat

100,00 zł

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności
administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie
certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2007 r. Nr 235, poz.1726).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy
drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia (Dz.U. z 2006 r. Nr 6, poz. 41).
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