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UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO REJESTRU

PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH STACJĘ

KONTROLI POJAZDÓW
Starostwo

Powiatowe
w Otwocku

Komórka
Wydział Komunikacji i Transportuorganizacyjna:

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

Tel./Faks: 22 778-13-36 LUB 22 778-13-33
I. Od czego zacząć?

Należy złożyć wniosek

Do wniosku załączyć:

1. Oświadczenie.
2. W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika ,wymagany jest dokument stwierdzający

udzielenie pełnomocnictwa .

Do wglądu:
1. dowód osobisty,

II. Ile trzeba zapłacić za załatwienie sprawy ?

Opłata skarbowa

1. 412.00 zł –za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,

2. 206.00 zł – za zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli
pojazdów polegającą na poszerzeniu jego zakresu,

17.00 zł - za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub
prokury raz 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: sstrzezek@powiat-otwocki.pl , rejestracja@powiat-otwocki.pl

IV. Jak długo się czeka na załatwienie sprawy ?

Do 7 dni od dnia złożenia wniosku

V. W jaki sposób odebrać dokument kończący sprawę?

Odbioru wpisu do rejestru oraz wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców
prowadzących stację kontroli pojazdów. dokonuje osobiście wnioskodawca lub osoba

posiadająca pełnomocnictwo.

VI. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1137 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 672 ze

zm.).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016

poz. 23 z późn. zm.).
4 . Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 155).
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie szczegółowych wymagań w

stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. z 2006r. Nr 40 poz. 275).

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004r. w sprawie wzorów dokumentów
wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli
pojazdów (Dz. U. z 2004r. Nr 223, poz. 2264).

VII. O czym wnioskodawca wiedzieć powinien ?

Warunki jakie spełniać musi przedsiębiorca wnioskujący 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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VIII. Co przysługuje wnioskodawcy ?

Na podstawie art.127 § 2 i art.129 kpa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r poz.23) stronie służyprawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczegow Warszawie za pośrednictwem Starosty Otwockiego w terminie 14 dni od doręczeniadecyzji odmawiającej wydania zaświadczenia .

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.8.15 – 16.30
od wtorku do czwartku:

w godz. 8.15 – 15.30
piątek w godz. 8.15.- 14.30


