KARTA INFORMACYJNA KD-15
Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
ZAŚWIADCZENIA NA TRANSPORT DROGOWY NA POTRZEBY WŁASNE
Podstawa prawna:
art. 33 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1907
ze zm. ), Rozdział 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie
wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego
oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 916 ze zm.)
Wymagane dokumenty:
wniosek oraz:
- oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających wymogi określone w art. 8 ust.
3 pkt. 7 ustawy o transporcie drogowym,
- wykaz pojazdów wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych, a w przypadku gdy
przedsiębiorca nie jest ich właścicielem dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania
nimi,
-dowód uiszczenia opłaty.
Opłaty:
opłata za zaświadczenie (bezterminowe) – 500,00 zł,
za wypisy z zaświadczenia – 100,00 zł za każdy samochód lub zespół pojazdów
●
●

Opłaty można dokonać w kasie Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim znajdującej się
w siedzibie Starostwa Powiatowego (pokój 010) nr rachunku: 67 8340 0001 0003 5321 2000
0073.
Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od złożenia wymaganych
dokumentów.
●

Miejsce załatwienia sprawy:
pokój 303, telefon: 58 767 35 91, fax: 58 767 35 91
●

Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek 730-1530, środa 730-1700, piątek 730-1400
●

Jednostka wykonująca:
pracownicy zajmujący się transportem drogowym
●

Jednostka nadzorująca:
Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg, telefon 58 767 35 34
●

Tryb odwoławczy:
stronie przysługuje wniesienie zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Gdańsku. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Starosty Starogardzkiego w terminie 7 dni od
dnia doręczenia pisma.
●

Uwagi:
szczegółowych informacji udzielają naczelnik i pracownicy zajmujący się transportem
drogowym
●
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