Starostwo Powiatowe w Kielcach
ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce
tel. /0-41/ 200-12-00,
fax. /0-41/ 200-12-10
www.powiat.kielce.pl
e-mail: starostwo@powiat.kielce.pl

Karta Opisu Usługi KT - 30
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Podstawa prawna wykonywania usługi
1. Art. 83a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań
w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. z 2006 r., Nr 40, poz. 275).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów
wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów
(Dz.U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2264).

Wymagane dokumenty – wniosek, załączniki
Do wniosku (druk KT – 30 / 1) dostępny w Biurze Obsługi Klienta oraz w BIP na stronie bip.powiat.kielce.pl o wpis do
rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów należy dołączyć:
1. Wykaz urządzeń wraz z kserokopiami certyfikatów urządzeń znajdujących się na wyposażeniu stacji kontroli
pojazdów.
2. Uprawnienia imienne diagnostów.
3. Decyzja o odbiorze budowlanym budynku.
4. Protokół Transportowego Dozoru Technicznego.
5. Dowód uiszczenia opłaty.

Opłaty
Opłata skarbowa:
- 412,00 zł
Opłatę można uiścić w punkcie kasowym Agencji Bankowej Monetia, mieszczącej się w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Kielcach lub na konto Urzędu Miasta Kielce – ING Bank Śląski S. A. 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000.

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, Wydział Komunikacji i Transportu, , Wieloosobowe
Stanowisko ds. Transportu i Nadzoru nad Szkoleniem Kierowców i Stacjami Diagnostycznymi, pokój Nr 010,
tel. (41) 200-15-15, 200-15-16, 200-15-17.

Termin i sposób załatwienia sprawy
Udzielenie zaświadczenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach, za pośrednictwem Starosty Kieleckiego w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji.

Osoby uprawnione do ubiegania się o realizację usługi
Osoba interesu prawnego lub obowiązku, którą dotyczy postępowanie albo żąda czynności organu ze względu na swój
interes prawny lub obowiązek.

Uwagi

