
 

 

a) Nazwa usługi  

Wydanie zaświadczenia na wykonywanie krajowego niezarobkowego przewozu 

drogowego na potrzeby własne 

b) Symbol 

7251 – wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne. 

c) Wydział 

Wydział Komunikacji i Dróg 
d) Komórka 

Wydział Komunikacji i Dróg, pokój nr 2 
 
Godziny przyjęć klientów: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30 

   
      Telefon kontaktowy (52) 30 31 100 w. 59, fax (52) 30 31 302. 

e) Opis sprawy 

Wydanie zaświadczenia i wypisów na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy na 
potrzeby własne. 
 

f) Kogo dotyczy 

Klient składający wniosek 

g) Wymagane dokumenty 

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia 
2. Załączniki: 

• oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których 
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym  

• wykaz pojazdów samochodowych a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest 
właścicielem tych pojazdów – również dokument potwierdzający prawo  
do dysponowania nimi, 

• kserokopie krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu, a w przypadku 
gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również dokument 
potwierdzający prawo do dysponowania nimi (np. umowa leasingu, najmu, dzierżawy, 
użyczenia, itp.) 

 
 

3. Do wglądu: 
• dowód osobisty, 
• pełnomocnictwo. 

 

  Starostwo Powiatowe  w Żninie 
ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin 

tel. +48 52 30 31 100, fax +48 52 30 31 302 
bip: http://www.bip.powiatzninski.pl, internet: http://www.znin.pl, 

e-mail:  powiat@znin.pl 
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h) Miejsce składania pism 
Starostwo Powiatowe w Żninie - parter, pokój nr 2 

i) Termin i sposób załatwienia 
Do 30 dni 
 

j)  Opłaty 

− 500 zł za wydanie zaświadczenia na czas nieokreślony, 
− 100 zł za wydanie wypisu z zaświadczenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we 

wniosku o wydanie zaświadczenia, 
Za wydanie wypisu z zaświadczenia (wydanego bezterminowo) w przypadku zgłoszenia 
kolejnego pojazdu pobierana jest opłata: 
 

− 25 zł za zmianę zaświadczenia, 
− 10 zł za wydanie wypisu w przypadku zmiany zaświadczenia, 
− 100 zł za wydanie wypisu na kolejny pojazd. 

17,00 zł za pełnomocnictwo, jeżeli między mocodawcą, a pełnomocnikiem nie zostaje 
zachowane pokrewieństwo w linii pierwszej (zstępni, wstępni, małżonkowie) – opłata 
skarbowa. 
 
Opłatę za wydanie zaświadczenia, wydanie wypisów uiszcza się:  
kasie Starostwa Powiatowego w Żninie, parter – kasa czynna w godzinach od 7:45 do 
14:30 
lub przelewem 
- Bank Spółdzielczy „PAŁUKI” w Żninie, ul. 700–lecia 41, w godz. 7.30 – 16.30 
nr konta 80 8181 0000 0001 4717 2000 0004 

 
Opłatę skarbową uiszcza się:  
- przelewem na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Żninie, numer konta bankowego:  
Bank Spółdzielczy „Pałuki” w Żninie  47 8181 0000 0001 2742 2000 0038 
 

k) Podstawa prawna 

o ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, 
o ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
o ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  
o 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 

 
l)  Tryb odwoławczy 

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  
w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Żnińskiego, w terminie 14 dni od daty 
doręczenia decyzji stronie. 

 
m) Inne informacje 

Tomasz Michalczak – kierownik wydziału  
pokój nr 1 , tel. (52) 30 31 100 wew. 32, e-mail: komunikacja@znin.pl 

       

      Paulina Zawadzka – podinspektor 
     Pokój nr 2, tel. (52) 30 31 100 wew. 59, e-mail: transport@znin.pl 


