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KARTA USŁUG NR  WK/5.0 
 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI 

 

1.Nazwa usługi: 
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. 

 

2. Podstawa prawna: 

 Art. 83 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 988 z późń. zm.)), 

 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). 

 Art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2142 z późn. zm.). 

3.Wymagane dokumenty; 

 wniosek, 

 załączniki: 
a) dokument określający status jednostki, będącej osobą prawną lub nie posiadającą osobowości prawnej jednostką 

organizacyjną albo dokument stwierdzający tożsamość w przypadku osoby fizycznej , 
b) dokumenty potwierdzające spełnienie pozostałych wymogów:, 

 posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 

 nie jest przedsiębiorcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, 

 nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub 
przestępstwo przeciwko dokumentom – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej, 

 posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywania 
odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami 
przeprowadzania tych badań, 

 posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymogami odpowiednio do 
zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli 
pojazdów, 

 zatrudnia uprawnionych diagnostów. 

4. Opłata; 

 W wysokości 412,00 zł. za wpis do rejestru przedsiębiorcy prowadzących stacje kontroli pojazdów, 

 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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