POWIAT ZGORZELECKI
Możliwości bez granic
Karta usług Nr PO.0143.86.2019
WPIS DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH STACJĘ KONTROLI
POJAZDÓW
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Komunikacji, pok. 113, tel.: (75) 77-615-93 wew. 5
Sposób załatwienia sprawy:
Czynność materialno-techniczna - wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności
regulowanej przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów1.
Podstawa prawna:







Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania
techniczne pojazdów.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r.
w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności
gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 83 ust. 4 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
3. Dowód wpłaty potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej.
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Warunki jakie spełniać musi przedsiębiorca wnioskujący o wpis do rejestru:
1. musi posiadać siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. nie może w stosunku do niego zostać otwarta likwidacja lub nie może być ogłoszona upadłość;
3. nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej
lub przestępstwo przeciwko dokumentom- dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby
prawnej;
4. musi posiadać 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 i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do
zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli
pojazdów, wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego;
6. zatrudnia uprawnionych diagnostów.

Właściwość miejscowa: organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stację
kontroli pojazdów jest starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem.
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Opłaty:
412 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli
pojazdów;
206 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje
kontroli pojazdów polegającą na poszerzeniu jego zakresu
Opłatę skarbową należy uiszczać na rzecz Urzędu Miasta w Zgorzelcu:
Nr konta: 86 1240 3464 1111 0010 6448 8360
Termin załatwienia sprawy:
Do 7 dni – sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień.
Tryb odwoławczy:
Uprawnienie do korzystania ze środków odwoławczych przysługuje od decyzji i postanowień
wydawanych w toku postępowania lub kończących postępowanie administracyjne.
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Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu,
reprezentowane przez Starostę Zgorzeleckiego, którego siedziba znajduje się w Zgorzelcu,
przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8A, 59-900 Zgorzelec.
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się
listownie na adres Administratora, telefonicznie (603 154 875) lub drogą mailową:
iod@powiat.zgorzelec.pl.
3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO:
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym; ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wraz z aktami wykonawczymi do
wymienionych ustaw oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie udzielonej zgody
w celu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie
przepisów prawa. Ponadto mogą być one ujawniane podmiotom, z którymi Administrator
zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych
wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu oraz świadczenia usługi serwera mailowego.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody sprzed jej cofnięcia.
6. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO);
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa; Telefon: 22 531 03 00.
7. Pani/Pana dane, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest obligatoryjne. Konsekwencją
nie podania tych danych będzie brak możliwości realizacji wniosku i zadania nałożonego
ustawą na Administratora. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne
a zgoda na ich przetwarzania może zostać cofnięta w dowolnym momencie (kontakt listowny
na adres Administratora bądź na adres e-mail: iod@powiat.zgorzelec.pl).
9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, od daty zakończenia sprawy przez okres
przewidziany dla archiwizacji dokumentów i wskazany dla danego rodzaju sprawy
w obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazie akt organów powiatu i starostw
powiatowych.
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……………………….................................................. r.
................................................................................
(firma przedsiębiorcy)

(miejscowość, data)

................................................................................

……………………………………………………………………………
(adres zamieszkania albo siedziby przedsiębiorcy)

Starostwo Powiatowe
(Wydział Komunikacji)
ul. Boh. II AWP 8a
59-900 Zgorzelec

……………………………………………………………………………
(nr w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji
działalności gospodarczej)
……………………………………………………………………………
(NIP)*

WNIOSEK
o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
Na podstawie art. 83a ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym wnoszę o
dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów dla:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
(adres stacji kontroli pojazdów przedsiębiorcy)

1.Jako (zaznaczyć właściwe)**:
 okręgowa stacja kontroli pojazdów,
 podstawowa stacja kontroli pojazdów.
2. Wnoszę (zaznaczyć jeżeli zasadne)***:
 o wydanie zgody na umieszczanie w pojazdach nadanych cech identyfikacyjnych .
3. Badania techniczne pojazdów będą przeprowadzane przez następujących zatrudnionych diagnostów:
Lp.

Imię i nazwisko zatrudnionych diagnostów

Numer uprawnienia diagnostów

1
2
OBJAŚNIENIA
*) Należy wpisać w przypadku posiadania przez przedsiębiorcę tego numeru.
**) Należy zaznaczyć właściwy rodzaj stacji kontroli pojazdów.
***)Należy zaznaczyć w przypadku ubiegania się o wydanie zgody na umieszczenie na pojazdach nadanych cech identyfikacyjnych.

……......………................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy ****)
(imię i nazwisko)

**** osoby będące członkami organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawna lub komandytową (zgodnie z
zasadą reprezentacji określoną w KRS) lub osoby prowadzące działalność gospodarczą

OŚWIADCZENIE

Oznaczenie przedsiębiorcy-nazwa: ……………………….……..…………………………….............................................................
..........................……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………...
………………………………………..……..............................................................………………….....................................................
Siedziba i adres przedsiębiorcy (miejsce zamieszkania w przypadku osób fizycznych): ..……………..............................
…………………………….............................................................……..………………..........……………………………………………………
Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów są
kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji
kontroli pojazdów, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 ze zm.)

....................................................
(miejscowość, data)

………….....................................................
(czytelny podpis przedsiębiorcy*)

