Wpis do rejestru przedsiębiorców
prowadzących stacje kontroli pojazdów
I. Podstawa Prawna
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r.,
poz. 1137 z późniejszymi zmianami);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 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);
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 z późniejszymi
zmianami)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat
związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań
technicznych pojazdów (Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2201 z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 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)
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz.U.
z 2013 r., poz. 672);
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz.
1282 z późniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz.U. z 2013 r., poz. 267);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu
przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy
tych badaniach (Dz.U. z 2009 r. Nr 155 poz. 1232)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych
wymagań w stosunku do diagnostów (Dz.U. z 2004 r. Nr 246, poz. 2469 z późniejszymi
zmianami);
II. Wymagane wnioski
wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
III. Wymagane załączniki
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów uzyska przedsiębiorca,
który złożył wniosek wraz z oświadczeniem oraz spełnia następujące warunki:
1. Posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
2. Nie jest podmiotem, w stosunku do którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub
likwidacyjne;
3. Nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej lub za przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub członków

organów osoby prawnej;
4. Posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie
odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami
przeprowadzania tych badań;
5. Posiada poświadczenie, wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego,
zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganymi odpowiednio do zakresu
przeprowadzonych badań;
6. Zatrudnia uprawnionych diagnostów.
Do wniosku należy dołączyć :
- kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej lub wpis do Krajowego Rejestru
Sądowego, albo dokument stwierdzający tożsamość osoby w przypadku osoby fizycznej,
- zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzające niekaralność za przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciw dokumentom,
- kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca
taki posiada,
- kserokopię poświadczenia wydanego przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego,
- kserokopie aktualnych uprawnień zatrudnionych diagnostów.
IV. Dokumenty do wglądu
oryginały przedłożonych dokumentów oraz dowód osobisty lub w przypadku firm dokument
rejestracji firmy.
V. Opłaty
opłata skarbowa za wydanie zezwolenia wynosi: 412 zł.
W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić
opłatę skarbową 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu,
zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Jeżeli w toku prowadzonej sprawy związanej z przyjęciem pełnomocnictwa, organ dokonuje
potwierdzenia składanej przez stronę kopii dokumentu za zgodność z oryginałem, należy uiścić
opłatę w wysokości 5 zł za każdą stronę.
VI. Termin załatwienia sprawy
7 dni
VII. Miejsce złożenia dokumentów
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Paderewskiego 1B
VIII. Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:
Iwona Felczak – inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu , tel. (22) 765-32-85 parter pok. Nr 5;
Wiesława Jończyk – podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu tel. (22) 765-32-85 parter
pok. Nr 5.

