URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców

COM-RO-XI

ZAŚWIADCZENIE NA PRZEWÓZ DROGOWY NA POTRZEBY WŁASNE:
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
- 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.

I.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne – (COM-RO-12).
2. Załączniki:
- oświadczenie dot. zatrudnienia kierowców spełniających wymagania określone w przepisach ustawy
o transporcie drogowym i przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym oraz
innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców (w załączeniu druk) (Załącznik 1),
- wykaz pojazdów samochodowych - (Załącznik 2) przeznaczonych do przewozów drogowych na
potrzeby własne wraz z kserokopiami krajowych dowodów rejestracyjnych lub pozwoleń czasowych tych
pojazdów, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest ich właścicielem kserokopie dokumentów
potwierdzających prawo do dysponowania nimi (np. umowa leasingu, najmu, dzierżawy, użyczenia, itp.),
- pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika,
- potwierdzenie wniesienia opłat.

II.

OPŁATY:

Opłata administracyjna wnoszona jest przed odbiorem zaświadczenia i wypisów:
- zaświadczenie na czas nieokreślony – 500,00 zł,
- za wypis – 100,00 zł.
Opłatę należy wnieść na rachunek Miasta Słupska, Plac Zwycięstwa 3 gotówką lub przelewem na konto:
08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.
Opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł (nie podlega opłacie skarbowej, jeżeli jest udzielane
małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).
Opłatę skarbową za pełnomocnictwo należy wnieść na rachunek Miasta Słupska, Plac Zwycięstwa 3
gotówką lub przelewem na konto: 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010.

III.

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 7 dni.
IV.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców, Plac Zwycięstwa 3, pokój nr 15,
telefon (59) 8488307, (59) 8488476, e-mail: com@um.slupsk.pl

V.

ODWOŁANIE: Brak.

VI.

UWAGI:

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
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