
Karta informacyjna wydanie uprawnienia diagnosty 

Wymagane dokumenty: 

Wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty: 

 dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie techniczne, 

 dokumenty potwierdzające odbycie wymaganej praktyki, 

 zaświadczenie o odbyciu wymaganego szkolenia, 

 zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją 

powołaną przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, 

 dowód opłaty skarbowej za wydanie uprawnienia diagnosty 

Podstawa prawna: 

 ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 

110 z późn. zm.), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów (Dz. U. 2004 r. Nr 246, poz. 2469 

z późn. zm.), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. 

w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym 

związanych (Dz. U. 2014, poz. 1836 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. 2019, poz. 1000 

z późn. zm.). 

Opłaty: 

 za wydanie uprawnienia diagnosty opłata skarbowa – 48,00 zł 

Opłatę ewidencyjną wnosi się w kasie Starostwa Powiatu Nowodworskiego lub na numer 

rachunku bankowego: 35 8009 1062 0016 4119 2007 0001 

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł opłata skarbowa. 

Opłaty skarbowej można dokonać przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze 

Mazowieckim, Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach, nr rachunku bankowego: 

35 8009 1062 0016 4119 2007 0001,bezpośrednio w kasie tego urzędu lub kasie Starostwa. 



Miejsce złożenia dokumenty i odbioru: 

Wydział Komunikacji i Transportu 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Ignacego Jana 

Paderewskiego 1B, pokój nr 5. 

Komórka odpowiedzialna: 

Wydział Komunikacji i Transportu tel. 22 765 32 85 Fax: 22 765 32 91, 

e-mail: komunikacja@nowodworski.pl 

Termin załatwienia sprawy: 

 nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych  

 nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania ( data 

wpływu wniosku do organu). Do tego terminu nie wlicza się terminów 

przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów 

zawieszenia postępowania, oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony 

Tryb odwoławczy: 

Odwołanie od decyzji, wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie 

ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa za pośrednictwem Starosty Nowodworskiego w terminie 

14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

Załączniki: 

 wzór wniosku o nadanie uprawnień diagnosty. 
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