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KARTA USŁUG NR  WK/4.0 
 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI 

 

1.Nazwa usługi: 
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. 

 

2. Podstawa prawna: 

 Art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami (t.j.  Dz.U. z 2023 r., poz. 622 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających 
się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów  i wykładowców (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1885), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia 
kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i 
działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokość opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących 
ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań 
przez ten ośrodek (Dz.U. z 2019 r., poz. 596). 

3.Wymagane dokumenty; 

 wniosek przedsiębiorcy, 

 załączniki: 
a) zaświadczenie lub oświadczenie, iż przedsiębiorca nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, 
b) kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów przystosowanych do szkolenia kandydatów na kierowców, 
c) kserokopie dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień osoby przeprowadzającej szkolenie w zakresie 

pomocy przedmedycznej, 
d) umowy najmu pomieszczeń infrastruktury – w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest ich właścicielem, 
e) kserokopie legitymacji zatrudnionych instruktorów. 

4. Opłata; 

 W wysokości 500,00 zł. za wpis do rejestru przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców, 

 Opłatę należy uiszczać: przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim nr 80 
1160 2202 0000 0004 8664 2350 

 gotówką w  Banku Millenium w Nowym Dworze Gdańskim  

5.Termin załatwienia sprawy : 
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od złożenia wymaganych dokumentów. 

6. Odpowiedzialność za załatwienie sprawy: 

 Nazwa: Wydział Komunikacji 

 Nr pokoju: 15 

 Nr telefonu: 55 247 2872 w. 163 

 Adres e-mail: a.godek@nowydworgdanski.pl 

 Godziny pracy: poniedziałki, wtorki, czwartki: 7:30-15:30, środy: 7:30-16:30, piątki: 7:30-14:30 

7. Tryb odwoławczy; 
Za pośrednictwem Starosty Nowodworskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 14 dni od 
otrzymania decyzji. 

8. Uwagi: 
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