
KARTA USŁUGI 
Starostwo Powiatowe w Pułtusku 

Wydział Komunikacji i Dróg                           
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11, 06-100 Pułtusk 

tel. (23) 306-71-63, 
    www.powiatpultuski.pl, e-mail: kancelaria@powiatpultuski.pl 

 

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA NA PRZEWOZY DROGOWE NA POTRZEBY WŁASNE 

 

PODSTAWA PRAWNA:  

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 poz. 2201, t.j.).  

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 

poz. 2000, ze zm.).  

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004r. w sprawie wysokości opłat  

za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz  

za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2021 poz. 

1220, t.j.). 

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 poz. 2142, ze zm.). 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:  

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia na wykonanie transportu drogowego na potrzeby 

własne. 

2. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki określone  

w ustawie o transporcie drogowym. 

3. Wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, 

numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania 

pojazdem. 

4. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje 

pełnomocnik. 

 

OPŁATY:  

1. 500 zł - wydanie zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób  

lub rzeczy na czas nieokreślony. 

2. 100 zł - wydanie wypisu z zaświadczenia, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku  

o wydanie zaświadczenia. 

3. 100 zł - wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę 

kolejnego pojazdu samochodowego nie zgłoszonego we wniosku o wydanie 

zaświadczenia. 

4. 25 zł - zmiana zaświadczenia, polegająca na zmianie danych w nim zawartych, o ile 

zmiana ta nie spowoduje zmiany formy prawnej prowadzonej działalności, oraz po 

zwróceniu dotychczasowych dokumentów. 

5. 10 zł - wydanie wypisu z zaświadczenia, w przypadku zmiany tego zaświadczenia. 
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OPŁATA SKARBOWA  

1. 17 zł - za upoważnienie  

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  

1. Bez zbędnej zwłoki - sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień.  

2. Do 1 miesiąca - sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego. 

3. Do 2 miesięcy - sprawy szczególnie skomplikowane 

 

TRYB ODWOŁAWCZY: 

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.  

 

UWAGI: 

1. Przewozy drogowe na potrzeby własne mogą być wykonywane po uzyskaniu zaświadczenia 

potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako 

działalności pomocniczej do jego podstawowej działalności gospodarczej. 

2. Obowiązek posiadania zaświadczenia nie dotyczy przewozów drogowych wykonywanych: 

a) w ramach powszechnych usług pocztowych, 

b) 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, 

c) przez przedsiębiorców posiadający uprawnienia do wykonywania transportu drogowego. 

3. Przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy oraz kierowcy zatrudnieni przez 

przedsiębiorcę powinni spełniać następują warunki: 

a) posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami określone przepisami prawa o ruchu 

drogowym, 

b) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do pracy na stanowisku 

kierowcy, 

c) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko 

bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub ochronie 

środowiska. 

4. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić  

w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające. 
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