
KARTA  USŁUG

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu
godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:00

w sprawie:
Wydanie nowego zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy 

w krajowym transporcie drogowym

1. Forma wykonania usługi:

Po  złożeniu  kompletnego  wniosku  (wraz  z  załącznikami)  przedsiębiorcy  zostaje  wydane  zaświadczenie

potwierdzające wykonywanie przewozów w krajowym transporcie drogowym na potrzeby własne oraz wypis lub

wypisy z zaświadczenia w ilości odpowiadającej liczbie zgłoszonych pojazdów samochodowych.

Zaświadczenia udziela się na czas nieokreślony. 

Ważne: Zmiana treści udzielonego już wcześniej zaświadczenia stanowi odrębną procedurę - opisaną tutaj.

2. Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia - do pobrania tutaj .

2. Załączniki do wniosku:

a). Zaświadczenie  o  niekaralności  opatrzone  datą  nie  wcześniejszą  niż  miesiąc  przed  złożeniem  wniosku,

potwierdzające, że odpowiednio: przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy

oraz osoby  niezatrudnione przez  przedsiębiorcę,  lecz  wykonujące  osobiście  przewóz na  jego  rzecz,  spełniają

warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 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;

c). Dowód wpłaty za wydanie zaświadczenia.

Do wglądu:

-  dowód osobisty /  w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - tożsamość osoby stwierdzana za

   pomocą podpisu elektronicznego (profilu zaufanego),

https://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/Wydzia%C5%82%20Komunikacji%2C%20Dr%C3%B3g%20i%20Transportu/Transport/karty%202021/SP-Rzesz%C3%B3w-KT_zmiana_za%C5%9Bwiadczenia-potrzeby-w%C5%82asne%202021.pdf
https://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/Wydzia%C5%82%20Komunikacji%2C%20Dr%C3%B3g%20i%20Transportu/Druki%20transport%20nowe/Wykaz%20poj%20za%C5%9Bw.%20potrzeby%20w%C5%82asne%20WORD.pdf
https://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/Wydzia%C5%82%20Komunikacji%2C%20Dr%C3%B3g%20i%20Transportu/Transport/Wniosek%20za%C5%9Bwiadczenie%20potrzeby%20w%C5%82asne%202020.pdf


-  pełnomocnictwo  lub  prokura  -  w  przypadku działania  przez  przedstawiciela  (wraz  z  ewentualnym dowodem

uiszczenia opłaty skarbowej - gdy jest ona wymagana).

3. Miejsce złożenia wniosku

W formie  wniosku elektronicznego –  za pośrednictwem  rządowego portalu Biznes.gov.pl 

przeznaczonego dla osób prowadzących działalność gospodarczą:

1) Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne

2) Wniosek o wydanie wypisu (-ów) z zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne

Ważne:

Korzystając z powyższej elektronicznej formy złożenia wniosku  w celu uzyskania zaświadczenia

oraz  wypisów z  niego  -  które  wydawane są  w liczbie  odpowiadającej  ilości  zgłoszonych  pojazdów -  należy

jednocześnie złożyć oba powyższe wnioski.

Uzyskany  wypis  z  zaświadczenia należy  zawsze  przewozić  w  zgłoszonym  do  zaświadczenia

pojeździe - celem okazania podczas kontroli drogowej. 

Bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty:

Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego w Rzeszowie

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

4. Opłaty

Ważne:

W  przypadku  wystąpienia  jakichkolwiek  wątpliwości  co  do  kwoty  wymaganej  płatności

prosimy o skontaktowanie się  z  Referatem Dróg i  Transportu (tel.  17 8671410)  -  w celu

weryfikacji czy została ona poprawnie wyliczona.

Opłaty administracyjne:

1. Za wydanie  nowego zaświadczenia (gdy przedsiębiorca nie posiada wcześniejszego zaświadczenia) na

przewozy drogowe na potrzeby własne pobiera się opłatę w wysokości 500 zł.

2. Za wydanie nowego wypisu z zaświadczenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o wydanie

zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości 100 zł.

Opłata skarbowa:

17 zł - w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-zalozyc-firme-transportowa/proc_1638-wypis-z-zaswiadczenia-na-przewozy-na-potrzeby-wlasne
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-zalozyc-firme-transportowa/proc_1637-przewoz-na-potrzeby-wlasne


Płatności można dokonać:

- przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Rzeszowie: 63 1020 4391 0000 6302 0202 0055.

- w kasie starostwa - pokój nr 427.

W przypadku przedłożenia pełnomocnictwa opłatę skarbową za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie

pełnomocnictwa  lub  prokury  należy  wpłacić  na  konto  Urzędu  Miasta  Rzeszowa:  

17 1020 4391 2018 0062 0000 0423.

5. Wydział prowadzący:

Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego w Rzeszowie

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

6. Terminy i sposób załatwienia sprawy

Zaświadczenia  wydawane  są  bez  zbędnej  zwłoki,  nie  później  niż  w  terminie  siedmiu  dni  od  daty  złożenia

kompletnego wniosku (art. 217 § 3 k.p.a.). 

7.  W jaki sposób odebrać dokument kończący sprawę?

Odbioru może dokonać osobiście wnioskodawca lub osoba posiadająca pełnomocnictwo w pokoju nr 410.

Drogą pocztową.

8. Przepisy prawne obowiązujące przy postępowaniu w danej sprawie:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (art. 33 ust. 8).

Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  6  sierpnia  2013  r.

w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonaniem przewozu drogowego oraz za

egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (§ 24 ust. 1 i 2).

Rozporządzenie Ministra Transportu i  Budownictwa z dnia 4 lipca 2014 r.  w sprawie wzoru zaświadczenia na

przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia.

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem  COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. (z późn. zm.)

9. Tryb odwoławczy

Na postanowienie  o  odmowie  wydania  zaświadczenia  bądź  też  zaświadczenia  o  treści  żądanej  przez  osobę

o  nie  ubiegającą  się  służy  zażalenie  (art.  219  k.p.a.)  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego

w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Rzeszowskiego, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. 



10. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Zgodnie  z  art.  13  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.

administratorem danych osobowych osób fizycznych, których sprawy są prowadzone w ramach wykonywanych

obowiązków ustawowych, jest Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: : ul.  8- go Marca 13, 35-959 Rzeszów, tel.  17 2831174, adres  

e-mail: rodo@powiat.rzeszow.pl   .   

Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań.

Odbiorcami  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych  osobowych  na

podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom znajdującym się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem

Gospodarczym lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe przechowywane będą przez okres określony przepisami prawa.

Podanie  danych  osobowych  jest  obowiązkowe  i  umożliwi  realizację  ustawowych  zadań  oraz  załatwienie

inicjowanych spraw. Niepodanie wymaganych danych będzie skutkować niezałatwieniem sprawy.

Osobie,  której  dane dotyczą przysługuje prawo do  żądania od Administratora  dostępu do danych osobowych,

prawo do ich sprostowania, a po ustaniu okresu ich przechowywania prawo do ich usunięcia lub ograniczenia

przetwarzania, w myśl obowiązujących przepisów. 

Przy wykonywaniu ww. ustawowego zadania Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji

oraz profilowania.

Wnioskodawcy  przysługuje  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  -  Urzędu  Ochrony  Danych

Osobowych.

11. Uwagi dodatkowe

1. Zaświadczenia wymagane są w przypadkach przewozu na potrzeby własne pojazdami  samochodowymi lub

zespołami pojazdów:

- przewożącymi więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,

- o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5 t przewożący rzeczy. 

2. 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:

- pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników,

- przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi,

- 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,

- nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych; 

mailto:rodo@powiat.rzeszow.pl


3. Przedsiębiorca nie może odstępować zaświadczenia ani przenosić uprawnień wynikających z tych dokumentów

na osobę trzecią. 

4. Zaświadczenie na niezarobkowe przewozy krajowe wydaje starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu

właściwy dla siedziby przedsiębiorcy. 

5. Zaświadczenie na niezarobkowe przewozy międzynarodowe wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego -

zaświadczenie to uprawnia również do wykonywania przewozów własnych na terytorium RP. 

Opracował: Jacek Baran Zatwierdził: Witold Adamczak

strona www: powiat.rzeszow.pl

e-mail: starostwo@powiat.rzeszow.pl

tel. 17 867 14 52, fax. 17 867 19 64
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