
Formularz F.WK.23.2 
                        

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

miejscowość,  data 

   ......................................... 
      /Pieczęć wnioskodawcy/ 
                                                                                              STAROSTA  POWIATU 
                                                                                              W y s z k o w s k i e g o 
 

                                                          
WNIOSEK O UDZIELENIE / ZMIANĘ*  ZAŚWIADCZENIA WRAZ Z WYPISAMI 

NA PRZEWOZY DROGOWE NA POTRZEBY WŁASNE 
                                                                                  

  
1. Oznaczenie przedsiębiorcy - ………..................................................................................................................... 

 
                                                           ……..…......................................................................................................................                                    

2. Adres i siedziba przedsiębiorcy albo miejsce zamieszkania:  
 
………………………………..…...................................................................................................................................... 

(adres przedsiębiorcy) 
 

……………………………………..................................................................................................................................... 
(siedziba przedsiębiorcy) 

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(miejsce zamieszkania przedsiębiorcy) 

 

3. Numer telefonu - ................................................................…..................................................................... 

4. Informacja o wpisie do CEIDG **            TAK                                  NIE 

5. Numer KRS - …………………………………………………. 

6. Numer NIP - ................................................... 

7. Rodzaj transportu drogowego **          osób                                     rzeczy  

8. Rodzaj i ilość pojazdów, wykorzystywanych do wykonywania transportu drogowego: 

a) rodzaj- …………………………………………………………………………….. b)   liczba pojazdów - …………………………. 

9. Wnioskowana liczba wypisów z zaświadczenia- ………………………………… 

Do wniosku należy dołączyć: 
 

1. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy z 
dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 58), albo oświadczenie o zamiarze współpracy z 
osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi 
warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 ww. ustawy; 

2. wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: 
a) markę, typ, 
b) rodzaj/przeznaczenie, 
c) numer rejestracyjny, 
d) numer VIN, 
e) wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem; 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

.....................................................................         
                                                                                                                                                /pieczęć, podpis wnioskodawcy/ 



 

WYPEŁNIA ORGAN UDZIELAJĄCY ZAŚWIADCZENIE WRAZ Z WYPISAMI NA PRZEWOZY DROGOWE NA 
POTRZEBY WŁASNE. 
 
10. Potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie / zmianę zaświadczenia wraz z wypisami*: 

dowód wpłaty KP Nr ....................................................  z dnia ...................................... 
opłata w wysokości  ................................................ zł  

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

                                                                         / data /                                            /osoba potwierdzająca wpłatę/ 

11. Adnotacje urzędowe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Wydano/zmieniono zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne:  rzeczy / osób /* 

 
Zaświadczenie:   numer  ............................................   

Wypisy:   numer  ...............................................   do ……….......................................  sztuk ............ 

 

 
                                                                 ............................................         ........................................ 
                                                                                 / data /                                  / podpis wydającego / 

13. Zaświadczenie i wypisy odebrał/a: 
 
 
...........................................................         ......................................             .......................................... 
          / imię i nazwisko osoby upoważnionej /                      / data /                              /podpis osoby upoważnionej/ 

 

                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  - skreślić, jeśli nie dotyczy 

** - zaznaczyć właściwe kwadraty literą „X” 


