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KARTA USŁUG NR  WK/10.0 
 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI 

 

1.Nazwa usługi: 
Wydanie zaświadczenia na krajowe przewozy na potrzeby własne. 

 

2. Podstawa prawna: 

 Art. 33  ustawy z dnia 6 września 2001 r. r. – o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2201 z późn. zm.), 

 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 (Dz.U. z 2013 r., poz. 916) 

3.Wymagane dokumenty; 

 wniosek, 

 załączniki: 
a) zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, 

potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego 
kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, nie 
posiadają zakazu wykonywania zawodu kierowcy 

b) dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia, 
c) wykaz pojazdów, marka/typ, rodzaj/przeznaczenie, nr rej., numer VIN, tytuł prawny do dysponowania,  
d) dowód uiszczenia opłaty 

4. Opłata; 

 w wysokości   500,00 zł., za zaświadczenie 

 w wysokości   100,00 zł. za każdy wypis z zaświadczenia, 

 Opłatę należy uiszczać: przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim  
nr 80 1160 2202 0000 0004 8664 2350 

 gotówką w Banku Millenium w Nowym Dworze Gdańskim 

5.Termin załatwienia sprawy : 
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od złożenia wymaganych dokumentów. 

6. Odpowiedzialność za załatwienie sprawy: 

 Nazwa: Wydział Komunikacji 

 Nr pokoju: 15 

 Nr telefonu: 55 247 2872 w. 163 

 Adres e-mail: a.godek@nowydworgdanski.pl 

 Godziny pracy: poniedziałki, wtorki, czwartki: 7:30-15:30, środy: 7:30-16:30, piątki: 7:30-14:30 

7. Tryb odwoławczy; 
Za pośrednictwem Starosty Nowodworskiego  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 14 dni od 
otrzymania decyzji. 

8. Uwagi: 
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