ZMIANA 2

KARTA USŁUGI: WI-07

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Plac Wolności 1
96-200 Rawa Mazowiecka

Nazwa usługi

Komórka właściwa
do załatwienia
sprawy

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO
ZGŁOSZENIE PROWADZENIA KRAJOWYCH PRZEWOZÓW
DROGOWYCH OSÓB LUB RZECZY
Wydział Infrastruktury
Zarząd Dróg Powiatowych

Adres, telefon/fax
e-mail

Rawa Mazowiecka, ul. Tomaszowska 8, pokój nr 2
tel. (046) 841 21 83, fax (046) 814 56 57
e-mail: drogi@powiatrawski.pl

Osoba
odpowiedzialna

Małgorzata Killman
Michał Aptapski
Grzegorz Misztal

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz.
U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 z późn. zm.)

Forma i miejsce
wnoszenia
podania/wniosku
Wymagane
dokumenty

Osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika w Kancelarii
Starostwa, Plac Wolności 1, parter, pokój nr 1

Formularze do
pobrania
Opłaty

KARTA USŁUGI NR WI-07

• odpis z KRS lub zaświadczenie w wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej
• kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji
statystycznej(REGON)
• kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji
podatkowej(NIP)
• oświadczenie, Ŝe przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy i
zatrudnieni przez przedsiębiorcę kierowcy:
a) spełniają wymagania przepisów ustawy o transporcie
drogowym oraz innych przepisów określających wymagania w
stosunku do kierowców
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w
komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub
środowisku
• wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami dowodów
rejestracyjnych, a w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest
właścicielem tych pojazdów równieŜ dokument potwierdzający
prawo do dysponowania nimi
• kserokopię dowodu wpłaty za wydanie zaświadczenia
• pełnomocnictwo (tylko w przypadku, gdy strona działa przez
przedstawiciela)
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Opłaty w zaleŜności od okresu waŜności wydanego zaświadczenia:
1 rok – 100 zł
2 lata – 200 zł
3 lata – 300 zł
4 lata – 400 zł
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5 lat –

500 zł

Wypis w zaleŜności od okresu waŜności zaświadczenia:
1 rok – 20 zł
2 lata – 40 zł
3 lata – 60 zł
4 lata – 80 zł
5 lat – 100 zł
Opłata skarbowa: 17,0 zł – za wydanie zaświadczenia
Opłatę skarbową naleŜy uiścić w kasie Urzędu Miasta w Rawie
Mazowieckiej lub wnieść bezpośrednio na konto Urzędu
Nr 24 9291 0001 0054 2395 2000 0010
Forma załatwienia
sprawy
Termin
załatwienia
sprawy
Tryb odwoławczy

Wydanie zaświadczenia.
Ustawowo 30 dni, w praktyce 5 dni

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach za
pośrednictwem Starosty Rawskiego

Informacje
dodatkowe
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