
     F/DG-3/E/1  Wniosek dot. wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne    

    

nie wypełniać 

DG.7343. ............/.......... 
ID-  

 
     Bielsko-Biała, dnia .................................... 

 

      Prezydent Miasta Bielska-Białej 
      Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 
 
Proszę o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne w zakresie:  

przewozu osób           przewozu rzeczy    

  
1. Oznaczenie przedsiębiorcy:       ..................................................................................................................... 

   ........................................................................................................................................................................ 
 
2. Adres i siedziba przedsiębiorcy albo miejsce zamieszkania dla przedsiębiorcy – osoby fizycznej: 
     
    ...................................................................................................................................................................... 
 
3.  
 

 Numer w rejestrze przedsiębiorców KRS ......................................................................................... 

 Informacja  o wpisie do CEIDG (dla przedsiębiorcy – osoby fizycznej)     TAK      NIE 

 
4. Numer identyfikacji podatkowej NIP  ......................................................................................................... 
 
5. Liczba i rodzaj pojazdów samochodowych wykorzystywanych do wykonywania przewozów:   

      ................................................................................................................................................................... 

      ................................................................................................................................................................... 
 
Zaświadczenie wydawane jest na czas nieokreślony.  
 
Do wniosku załączam: 
1. Oświadczenie o miejscu  zamieszkania  –  zał. Nr  6 
2. Oświadczenie o zamiarze  zatrudniania kierowców spełniających warunki, o których mowa w art., 5c ust.1 pkt.4 ustawy   

o transporcie drogowym   –  zał. Nr 12, 
3. Wykaz pojazdów samochodowych –  zał. Nr 13, 
4. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia i wypisów  

(opłata  za wydanie zaświadczenia- 500,00zł plus za wydanie 1szt. wypisu - 100,00zł) 
 

 

............................................................ 
               czytelny  podpis  wnioskodawcy 

Objaśnienia: 
Niezarobkowy przewóz drogowy - przewóz na potrzeby własne - to każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, 
załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego lub 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 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. 
          
 

Aktualizacja druku  02.2017r.                                                                                                                                


