
Toruń, dnia .......................

Urząd Miasta Torunia
Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25
87-100 Toruń 

WNIOSEK

o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe 
na potrzeby własne 

(dot. prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej  w stosunku do 
jego podstawowej działalności gospodarczej) 

1. Oznaczenie przedsiębiorcy ubiegającego się o wydanie zaświadczenia 
( nazwa , nazwisko i imię) 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

2. Siedziba i adres przedsiębiorcy  :   ………………………………………………………

............................................................................................................................................
                                                                                                                                        
3.  Informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

(CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym 
KRS) …………………………………………………………………………………....

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

4. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): ………………………………………………..

5. Określenie rodzaju wykonywania transportu drogowego ( krajowe przewozy osób czy 
rzeczy) – wpisać właściwe: 

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

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

6. Liczba pojazdów samochodowych, którymi dysponuje przedsiębiorca ubiegający się o 
wydanie zaświadczenia (dot.  pojazdów samochodowych przewożących więcej niż 9 
osób łącznie z kierowcą i pojazdów samochodowych o d.m.c. powyżej 3,5 t  
przewożący rzeczy) :  …………………………………………………..……………..

7. Zaświadczenie wydaje się na czas nieokreślony.

.................................................                                                      ......................................
podpis przyjmującego  wniosek                                                     podpis wnioskodawcy



Do wniosku o wydanie zaświadczenia  na wykonywanie  krajowego transportu 
drogowego na potrzeby własne 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 2001r. o transporcie drogowym tj. że nie
wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodu kierowcy

-  lub w art. 6 ust 1 pkt 2 ww. ustawy tj. którzy  nie byli skazani prawomocnym wyrokiem
sądu  za  przestępstwa  przeciwko  życiu  i  zdrowiu  oraz  przeciwko  wolności  seksualnej  i
obyczajowości, 
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 
2. wykaz pojazdów samochodowych 
3. opłatę  w  wys.  500  zł  –  za  wydanie  zaświadczenia  i  100  zł  za  wydanie  wypisu  z

zaświadczenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wydawaniem  zaświadczeń  na  wykonywanie   krajowego  transportu  drogowego  na
potrzeby własne dla przedsiębiorców  z siedzibą na terenie Gminy Miasta Torunia zajmuje
się  Wydział  Ewidencji i Rejestracji Urzędu Miasta Torunia z siedzibą przy  ul. Wały
Gen. Sikorskiego 25,  pok. nr 13 lub 10 , tel. 56-6118861, 56-6118853.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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