
 
Karta Usługi 

 

STAROSTWO 
POWIATOWE 
W ŻARACH 

 
 

 
Wydział komunikacji i Dróg Powiatowych 

 
 

 

 
Stanowisko: ds. Transportu 

Miejsce świadczenia 
usługi 

Nr pokoju: 214 

Telefon kontaktowy: 68 479 06 34 

Godziny urzędowania: Pon. 7.00 -16.00,  Wt.- Czw. 7.00-15.00, 

Pt. 7.00 – 14.00 

Osoba wykonująca usługę: Małgorzata Jabłońska 

Rodzaj usługi 
Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na 

potrzeby własne (osoby / rzeczy) 

Opłaty 

Opłata za wydanie zaświadczenia: 
Brak rozporządzenia!! 
Opłata skarbowa: 
- 5 zł za poświadczenie zgodności kopii z oryginałem 
(od każdej pełnej lub rozpoczętej strony) 
- 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie 
pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub 
kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) 
Opłaty należy uiścić na konto: 
1. Opłata za wydanie zaświadczenia: 
Starostwo Powiatowe w Żarach 
Nr rachunku: 63102054600000500200060004 
2. Opłata skarbowa: 
Urząd Miejski w Żarach 
Nr rachunku: 91109025610000000642000089 

Do wniosku załączyć 
należy 

1. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców 
spełniających warunki o których mowa w 
art. 5 ust. 3 pkt. 4 lub art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy 
o transporcie drogowym: 
- posiadają uprawnienia określone przepisami prawa o ruchu 
drogowym oraz innych przepisach określających wymagania 
w stosunku do kierowców, 
- nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za 
przestępstwa umyślnie przeciwko bezpieczeństwu w 
komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub 
środowisku, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 
ustawy o transporcie drogowym. 
2. Wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami 
krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu, 
a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych 
pojazdów – również dokument potwierdzający prawo do 
dysponowania nimi. 
3. Pełnomocnictwo (tylko gdy strona działa przez 
ustawowego lub statutowego przedstawiciela). 



Wzór wniosku pokój nr 214 

Dodatkowe informacje 
dla interesanta 

W przypadku wykonywania krajowego niezarobkowego 
przewozu drogowego niezgodnie z wydanym 
zaświadczeniem właściwy starosta, w drodze decyzji, 
stwierdza nieważność zaświadczenia. Wydanie nowego 
zaświadczenia jest możliwe po upływie 3 lat od dnia 
stwierdzenia nieważności poprzedniego zaświadczenia 

Uwagi 
Wymaganych opłat można dokonać w punkcie kasowym 
zlokalizowanym na parterze w budynku Starostwa. 

 


