
 

 

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI Nr WK.18.2 

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie 

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków 

tel: (29) 743-59-00, 743-59-35 fax: (29) 743-59-33 

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl 

 

1. Tytuł usługi 

 

UDZIELENIE ZAŚWIADCZENIA WRAZ Z WYPISAMI NA WYKONYWANIE 

KRAJOWEGO NIEZAROBKOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO RZECZY 

LUB OSÓB NA POTRZEBY WŁASNE 

 

2. 
Podstawa 

prawna 

 

1. Art. 33 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.            

z 2019 r. poz. 58). 

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.). 

3. 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 (Dz.U.                

z 2013 r. poz. 916). 

4. 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). 

 

 

3. 

Wymagane 

dokumenty 

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z wypisami na wykonywanie 

krajowego niezarobkowego przewozu drogowego rzeczy lub osób na 

potrzeby własne 

Załączniki: 

a) oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, wobec których nie 

orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy zgodnie z art. 5 ust. 2 

pkt 2 ustawy o transporcie drogowym. 

 

b) wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę, typ, 

rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju 

tytułu prawnego do dysponowania pojazdem. 

4. 

 

Formularze / 

wnioski do 

pobrania 

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z wypisami na wykonywanie krajowego 

niezarobkowego przewozu drogowego rzeczy lub osób na potrzeby własne  

- druk F.WK.23.2 

Oświadczenia do pobrania 

- druk F.WK.24.2 Oświadczenie dotyczące kierowców, 

- druk F.WK.25.1 Wykaz pojazdów. 

mailto:starostwo@powiat-wyszkowski.pl
Zaświadczenie%20na%20potrzeby%20własne/Formularz%20F.WK.23.1%20wniosek_o_udzielenie,%20zmianę%20zaświadczenia%20na%20przewozy%20drogowe%20na%20potrzeby%20własne.doc
Zaświadczenie%20na%20potrzeby%20własne/Formularz%20F.WK.24.1%20oświadczenie%20o%20kierowcach.doc
Zaświadczenie%20na%20potrzeby%20własne/Formularz%20F.WK.25.1%20wykaz%20pojazdów.xls


 

5. Opłaty 

 

Opłaty: 

• 500 zł za wydanie zaświadczenie na krajowy przewóz drogowy na 

potrzeby własne osób lub rzeczy na czas nieokreślony, 

• 100 zł za wydanie wypisu z zaświadczenia dla każdego pojazdu 

zgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia,  

• 25 zł za zmianę zaświadczenia polegająca na zmianie danych w nim 

zawartych, o ile zmiana ta nie spowoduje zmiany formy prawnej 

prowadzonej działalności, oraz po zwróceniu zaświadczenia i wypisów, 

• 10 zł za wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zmiany tego 

zaświadczenia, 

• 100 zł za wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zgłoszenia 

przez przedsiębiorcę kolejnego pojazdu samochodowego 

niezgłoszonego we wniosku o wydanie tego zaświadczenia. 

 

Opłatę należy wnieść w kasie Starostwa Powiatowego na parterze od 

poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -15.00 lub przelewem na rachunek bankowy: 

STAROSTWO POWIATOWE W WYSZKOWIE, ALEJA RÓŻ 2, nr rachunku  58 

8931 0003 0000 9191 2022 0022.  

 

Za udzielone pełnomocnictwo do załatwienia sprawy należy wnieść opłatę 

skarbową w wysokości 17,00 zł w kasie Urzędu Miejskiego w Wyszkowie lub 

przelewem na rachunek bankowy: URZĄD MIEJSKI W WYSZKOWIE 25 8931 

0003 0002 2233 2039 0003.  

Pełnomocnictwo udzielone: małżonkowi, rodzeństwu, osobom wstępnym 

(rodzicom, dziadkom) zstępnym (dzieciom, wnukom) jest zwolnione z opłaty 

skarbowej. 

 

6 

Miejsce 

składania 

dokumentów 

Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, Aleja Róż 2, pokój nr 

39.  

 

Odbiór - Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Aleja Róż 2, pokój nr 27, parter. 

7 
Termin 

realizacji 

1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez 

zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie siedmiu dni. Załatwienie 

sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie 

później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie 

później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś 

w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania 

odwołania. 

2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca 

zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania 



wezwania. Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w określonym 

terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

3. Termin załatwienia sprawy liczy się od dnia złożenia wniosku ze 

wszystkimi wymaganymi dokumentami, oświadczeniami.  

4. Odbiór zaświadczenia i wypisów następuje osobiście lub przez osobę 

upoważnioną. 

 

8 
Tryb 

odwoławczy 

 

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez 

osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy 

zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za 

pośrednictwem Starosty Powiatu Wyszkowskiego w terminie w terminie 7 dni od 

dnia doręczenia postanowienia.  
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Uwagi i 

dodatkowe 

informacje 

 

Niezarobkowy przewóz drogowy - przewóz na potrzeby własne - każdy przejazd 

pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez 

ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego 

przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę 

pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, 

spełniający łącznie następujące warunki: 

1. pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez 

przedsiębiorcę lub jego pracowników, 

2. przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania 

pojazdami samochodowymi, 

3. 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, 

4. nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w 

zakresie usług turystycznych. 

 

Obowiązek posiadania zaświadczenia nie dotyczy przewozów drogowych 

wykonywanych: 

1. w ramach powszechnych usług pocztowych,  

2. przez podmioty nie będące przedsiębiorcami, z tym, że w przypadku 

działalności wytwórczej w rolnictwie dotyczącej upraw rolnych oraz chowu, 

i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa 

śródlądowego obowiązek uzyskania zaświadczenia nie dotyczy rolnika w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 

społecznym,  

3. przez przedsiębiorców posiadający uprawnienia do wykonywania 



transportu drogowego. 

 

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił 

zaświadczenia wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 28 dni od 

dnia ich powstania. Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zaświadczeniu 

przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści 

zaświadczenia.  

 

 

 

 

  

 

OPRACOWAŁ 

 

SPRAWDZIŁ 

 

ZATWIERDZIŁ 

Wojciech Kondeja Joanna Mielcarz Jerzy Ausfeld 
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