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Siedlce, ...................................................

(nr rejestru organu właściwego do wydania zaświadczenia /
wypełnia Urząd

PREZYDENT MIASTA SIEDLCE
1 .............................................................................................................................................................................................

(oznaczenie przedsiębiorcy - nazwa zgodna z wpisem w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowym Rejestrze Sądowym
KRS)

.............................................................................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................................................................
(adres i siedziba przedsiębiorcy albo miejsce zamieszkania- o ile miejsce to jest tożsame z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej*)
3. NIP (numer identyfikacji podatkowej) ................................................................... KRS : ..........................................................
4. Przewóz krajowy

x/

:

osób

rzeczy
x/

5. Proszę o wydanie wypisów z zaświadczenia w liczbie: ………….- („Tabela pojazdy samochodowe”-poniżej :
Rodzaj

Liczba

Pojazd samochodowy przewożący więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
Pojazd samochodowy o d.m.c. powyżej 3,5 t przewożący rzeczy

6. Wnioskuję o zmianę treści zaświadczenia Nr ............................. z dnia ...................... na przewozy drogowe na potrzeby
własne w zakresie przewozu drogowego rzeczy/osób - w związku ze zmianą ...................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
7. Zgłaszam zmiany, które nie obejmują danych zawartych w treści zaświadczenia Nr …………….. z dnia …………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8. Załączniki- strona 2.

x/ wypełnić właściwe

..............................................................................
(podpis przedsiębiorcy)

*Podstawa prawna – zgodnie z art. 33 ust. 8 ustawy o transporcie drogowym: „Zaświadczenie na krajowy niezarobkowy przewóz
drogowy oraz wypis lub wypisy z zaświadczenia wydaje starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy określonej w rejestrze
przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – adres
stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej określonego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG)”
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Załączniki:
1/ Wykaz pojazdów;
2/ Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2
ustawy o transporcie drogowy.
Przewóz na potrzeby własne - niezarobkowy przewóz drogowy - każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych
z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego
przewozu osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności
gospodarczej, spełniający łącznie następujące warunki:
a) pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników,
b) przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi,
c) w przypadku przejazdu pojazdu załadowanego - rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały
przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub
naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na
jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin,
d) nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych.
Na podstawie art. 14 ust.1 ustawy o transporcie drogowym przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać
w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej organowi, który wydał zaświadczenie zmiany
danych, o których mowa w art. 8 cyt. ustawy, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.
...........................................................................
( podpis przedsiębiorcy)

OPŁATY/ PRZED ODBIOREM DOKUMENTÓW/

Wyciąg z Rozporządzenia 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
§ 24.1. Za wydanie zaświadczenie na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób lub rzeczy na czas nieokreślony
pobiera się opłatę w wysokości 500 zł.
§ 24.2. Za wydanie wypisu z zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o wydanie
zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości 100 zł.
§ 24.3 Za zmianę zaświadczenia (..) polegającą na zmianie danych w niej zawartych, o ile zmiana ta nie spowoduje zmiany formy
prawnej prowadzonej działalności, pobiera się opłatę w wysokości 25 zł.
§ 24.4 i 5 za wydanie wypisu z zaświadczenia w przydatku zmiany zaświadczenia pobiera się 10 zł - w przypadku zgłoszenia przez
przedsiębiorcę kolejnego pojazdu samochodowego niezgłoszonego we wniosku o wydanie (pierwotnego) zaświadczenia pobiera się
opłatę w wysokości 100 zł.

Pobrano opłatę przelew bankowym z dnia ............................................................z tytułu wydania zaświadczenia.
................................... zł; za zmianę zaświadczenia Nr ………………….. z dnia .........................-...........................zł
za ................... wypis(y )..................................................... zł; Łącznie w wysokości : .............................................. zł,

słownie złotych: .......................................................................................................................... x x / wypełnia Urząd
Opłatę za wydanie zaświadczenia oraz wypisów z zaświadczenia określoną w cyt. rozporządzeniu można wpłacać gotówką w kasach Urzędu Miasta
Siedlce, Skwer Niepodległości 2, Biuro Obsługi Interesanta w godz.7.45 – 15.45, w poniedziałki do godz.18.00 lub przelewem na rachunek bankowy
Urząd Miasta Siedlce ING Bank Śląski S.A. 281050 1894 1000 0022 1545 6456
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WYKAZ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Lp.

Marka, typ,
rodzaj/przeznaczenie
pojazdu

Nr
rejestracyjny

Nr podwozia VIN

Rodzaj tytułu
prawnego do
dysponowania
pojazdem

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11

12.

x/ wypełnić właściwe

Siedlce, dnia ...................................................

WYCZYŚĆ

…………………………………………...................
(podpis przedsiębiorcy)

DRUKUJ
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.........................................................................................................................
(imię i nazwisko)

........................................................................................................................................
(adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany(-a) oświadczam, że :
osobiście wykonuję przewozy i nie jestem osoba karaną oraz prawomocnie skazaną za przestępstwa
przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których
mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie
wobec mnie zakazu wykonywania zawodu kierowcy oraz spełniam wymagania określone w art. 39a ust. 1 pkt 1-4;
zamierzam zatrudniać kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 2.
Podstawa prawna - art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym:
(…) zatrudnieni przez niego kierowcy oraz sam przedsiębiorca osobiście wykonujący przewoźny nie byli
prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej
i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu
kierowcy oraz spełniają wymagania określone w art. 39a ust. 1 pkt 1-4.
- art. 39a ust. 1 pkt 1-4 ustawy o transporcie drogowym - (…) przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący
przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta:
1) ukończyła:
a) 18 lat - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie
prawa jazdy kategorii: – C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną,
– C1 lub C1+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,
b) 21 lat - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie
prawa jazdy kategorii: – D lub D+E, o ile przewóz jest wykonywany na liniach regularnych, których trasa nie
przekracza 50 km i o ile kierowca uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,
– D1 lub D1+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,
– D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną,
– D1 lub D1+E, o ile przewóz wykonywany jest na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km i o ile
kierowca uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,
c) 23 lata - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie
prawa jazdy kategorii D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną;
2) posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia
5 stycznia2011 r. o kierujących pojazdami;
3) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
4) nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
x/ wypełnić właściwe

Siedlce, dnia ………………………………..
…………………………………................................
(podpis przedsiębiorcy )
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Klauzula informacyjna RODO
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych zwanego „RODO” informuję o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz
o przysługujących prawach z tym związanych.
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym jest: minister
ds. informatyzacji w zakresie Centralnej Ewidencji Pojazdów, Prezydent Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110
Siedlce w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie
działania Urzędu Miasta Siedlce, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Siedlce, za pomocą adresu iod@um.siedlce.pl lub telefonicznie
na numer (025) 7943757.
3. Administrator danych osobowych – Prezydent Miasta Siedlce przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, tj. na podstawie art. 33 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie
Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu o którym mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą
być: a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b) inne podmioty,
które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Siedlce przetwarzają dane osobowe dla których
Administratorem jest Prezydent Miasta Siedlce.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 4, a po
tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe
lub niekompletne;
c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając
w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia,
obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym” – art. 17 ust. 1 i 2 RODO) nie przysługuje Pani/Panu z uwagi
na treść art. 17 ust. 3 lit. b RODO, tj. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w przedmiotowym postępowaniu jest
niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa
państwa członkowskiego. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) nie przysługuje Pani/Panu z uwagi na treść
wskazanej normy. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO) nie przysługuje Pani/Panu z uwagi na treść wskazanej normy.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta Siedlce Pani/Pana
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach
ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych
osobowych stanowi przepis prawa.
10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z ww. klauzulą informacyjną RODO.
......................................................
(podpis)

