KARTA USŁUGI

Starostwo
Powiatowe
w Otwocku

KT

UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO PRZEPROWADZANIA
BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW

Wydział Komunikacji i Transportu

Komórka
organizacyjna:

05-400 Otwock ul. Górna 13, Pokój - 113

22 778-13-36 lub 22 778-13-33

Tel./Faks:
I. Od czego zacząć?

Należy złożyć wniosek
Do wniosku załączyć:

1. Dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia techniczne oraz praktyki
2. Zaświadczenie o odbyciu wymaganego szkolenia lub dokumenty potwierdzające ukończenie
studiów wyższych na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych obejmujących wiedzę
i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej

3 Zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu kwalifikacyjnego
4. W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli
pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa

Do wglądu:

1. dowód osobisty,

II. Ile trzeba zapłacić za załatwienie sprawy ?
Opłata skarbowa
1) 48.00 zł.- za wydanie uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów
2) 17.00 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:
Urząd Miejski w Otwocku
Nr rachunku: 89 8001 0005 2001 0007 9875 0013
UWAGA: z opłaty skarbowej za pełnomocnictwo zwolnieni są małżonkowie, wstępni, zstępni

lub rodzeństwo

III. Wydział Odpowiedzialny za załatwienie sprawy
Wydział Komunikacji i Transportu
(Tel/fax. 22 778-13-36, 22 778-13-31)
Adres e-mail: rejestracja@powiat-otwocki.pl , sstrzezek@powiat-otwocki.pl
IV. Jak długo się czeka na załatwienie sprawy ?

30 dni od dnia wpłynięcia wniosku o wydanie uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów

V. W jaki sposób odebrać dokument kończący sprawę?
Wydanie uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów w formie decyzji administracyjnej
dokonuje osobiście wnioskodawca lub osoba posiadająca pełnomocnictwo .

VI. Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r., poz. 1137 ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku
do diagnostów (Dz.U. z 2004r. Nr 246, poz. 2469 ze zm.).

VII. O czym wnioskodawca wiedzieć powinien ?

Właściwość miejscowa: organem właściwym do wydania uprawnienia do przeprowadzania badań
technicznych pojazdów jest starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania diagnosty.
Diagnostą uprawnionym do wykonywania badań technicznych pojazdów może być osoba, która spełnia
jeden z następujących warunków:
1. posiada wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i
udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy
pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów;
2. posiada średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok
praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli
lub naprawy pojazdów;
3. posiada wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i
udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na
stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów;
4. posiada średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane
2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku
kontroli lub naprawy pojazdów,
oraz jeżeli osoba odbyła szkolenie dla diagnostów w zakresie przeprowadzania badań technicznych
pojazdów i uzyskała pozytywny wynik egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez Dyrektora
Transportowego Dozoru Technicznego.
Z obowiązku odbycia szkolenia jest zwolniona osoba ubiegająca się o wydanie uprawnienia do
wykonywania badań technicznych, która ukończyła studia wyższe na kierunku studiów w obszarze nauk
technicznych obejmującym wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej. Zwolnienie
następuje na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów poświadczających ukończenie studiów
wyższych.
Do okresu praktyki wlicza się praktykę objętą programem kształcenia na studiach, pod warunkiem, że
praktyka jest odbywana na podstawie umowy zawartej między uczelnią a stacją kontroli pojazdów lub
podmiotem, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy.
Starosta cofa diagnoście uprawnienie do wykonywania badań technicznych, jeżeli w wyniku
przeprowadzonej kontroli stacji kontroli pojazdów stwierdzono:
- przeprowadzenie przez diagnostę badania technicznego niezgodnie z określonym zakresem i sposobem
wykonania,
- wydanie przez diagnostę zaświadczenia albo dokonanie wpisu do dowodu rejestracyjnego pojazdu
niezgodnie ze stanem faktycznym lub przepisami.
W przypadku cofnięcia diagnoście uprawnienia do wykonywania badań technicznych, ponowne uprawnienie
nie może być wydane wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu stała się
ostateczna.

VIII. Co przysługuje wnioskodawcy ?
Na podstawie art.127 § 2 i art.129 kpa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r poz.23) stronie
służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Warszawie za pośrednictwem Starosty Otwockiego w terminie 14 dni od doręczenia
decyzji.
IX Dane dodatkowe
Wymaganych opłat można dokonać w Punkcie Kasowym zlokalizowanym
na I piętrze Starostwa Powiatowego w Otwocku
Godziny otwarcia Punktu Kasowego:
Poniedziałek: 8.00 – 17.00
Wtorek – Piątek: 8.00 – 16.00
Godziny przyjęć Interesantów
w Wydziale Komunikacji i Transportu:
poniedziałek: w godz.8.00 – 16.30
od wtorku do czwartku :
w godz. 8.15 – 15.30
piątek : w godz. 8.15 – 14.30

