
Dokonywanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje
kontroli pojazdów oraz wydawanie zaświadczenia potwierdzającego wpis

przedsiębiorcy do tego rejestru

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów jest działalnością
regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późno zm. ) i wymaga uzyskania
wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.

I Podstawa prawna / .
• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr

108, poz. 908 z późno zm. ) - art. 83a;
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego t.j, Dz. U.

z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ).

. Stację Kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca. który:

l. Posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. Nie jest przedsiębiorcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono

upadłość;
3. Nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści

majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub
członków organów osoby prawnej;

4. Posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące
wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze
szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań;

5. Posiada poświadczenie zgodności wyposażenia iwarunków lokalowych z wymogami
odpowiednio do zakresu przeprowadzonych badań wpisanego do rejestru
przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów;

6. Zatrudnia uprawnionych diagnostów.

II Wymagane dokumenty:

1. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów jest
dokonywany na wniosek przedsiębiorcy - załącznik nr l;

2. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie - załącznik nr 2.

III Wysokość opłat:

Opłata skarbowa w wysokości:
- 412 zł. - wpis do rejestru przedsiębiorców,
- 206 zł. - zmiana wpisu do rejestru
płatna na konto Urzędu Miasta w Kole nr 13 1090 1203 0000 0000 2000 5871
Opłaty pobierane zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm. ).

IV Czas realizacji:
7 dni zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.



Wydawanie uprawnień do wykonywania badań technicznych

Starosta wydaje uprawnienia do wykonywania badań technicznych, jeżeli osoba ubiegająca
się o jego 'Wydanie posiada wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, odbyła
wymagane szkolenie oraz zdała z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny.

I. Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr
108, poz. 908 z późno zm. ) - art. 84;

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego t.j. Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ).

II Wymagane dokumenty:

Wniosek ( załącznik nr 3 ) wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.

III Wysokość opłat:

Opłata skarbowa w wysokości:
- 48 zł. - płatna na konto Urzędu Miasta w Kole nr 13 1090 1203 0000 0000 2000 5871

Opłaty pobierane zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej ( Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm. ).

IV Czas realizacji:

Art. 35 § 1 Kpa - organy administracji obowiązane są załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki.
Art. 35 § 2 Kpa - niezwłocznie powinny być załatwione sprawy, które mogą być rozpatrzone
w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania
lub w oparciu o fakty i dowody powszeclmie znane z urzędu, organowi przed którym toczy
się postępowanie bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza
organ.
Art. 35 § 3 Kpa ~ załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno
nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane ~ nie później
niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania zaś w postępowaniu
odwoławczym O w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

IV Tryb odwoławczy:

Na podstawie art. 127 Kpa od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
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