
KARTA  USŁUG

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu
godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:00

w sprawie:

wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

oraz

uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli

pojazdów

1. Forma wykonania usługi:

Procedura  polega  na  wydaniu  zaświadczenia  potwierdzającego  wpis  przedsiębiorcy  do  rejestru

przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów na terenie Powiatu Rzeszowskiego.

2. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek i oświadczenie - do pobrania tutaj;

2. Pełnomocnictwo lub prokura - w przypadku działania przez przedstawiciela (wraz z ewentualnym dowodem

uiszczenia opłaty skarbowej - gdy jest on wymagany);

3. Dowód wpłaty za dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.

Do wglądu:

- dowód osobisty / w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - tożsamość osoby stwierdzana za

pomocą podpisu elektronicznego (profilu zaufanego),

- pełnomocnictwo lub prokura - w przypadku działania przez przedstawiciela (wraz z ewentualnym dowodem

uiszczenia opłaty skarbowej - gdy jest ona wymagana).

3.     Miejsce złożenia wniosku:

1. W formie wniosku elektronicznego - za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług

Administracji Publicznej (jako pismo ogólne do urzędu) :

www.epuap.gov.pl

2. Bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty:

Ważne: Obsługa bezpośrednia możliwa jest wyłącznie po uprzednim zarezerwowaniu ter-

minu wizyty w systemie internetowej rezerwacji - dostępnym pod linkiem.

http://kolejka.powiat.rzeszow.pl/#/group
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe#
https://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/Wydzia%C5%82%20Komunikacji%2C%20Dr%C3%B3g%20i%20Transportu/druki/wniosek%20o%20wpis%20do%20rejestru%20skp%20-%20o%C5%9Bwiadczenie.pdf


Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego w Rzeszowie

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

4.     Opłaty:

Opłaty skarbowe:

a). 412 zł - za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów lub;

b). 206 zł - w przypadku zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

polegającej m.in. na zmianie adresu czy poszerzeniu zakresu przeprowadzanych badań;

c).  W  przypadku  przedłożenia  pełnomocnictwa  może  pojawić  się  konieczność  uiszczenia  opłaty

skarbowej w kwocie 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

Płatności należy dokonać na konto Urzędu Miasta Rzeszowa:  17102043912018006200000423.

5.     Wydział prowadzący:

Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego w Rzeszowie

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

6.    Terminy i sposób załatwienia sprawy:

Zaświadczenia wydawane są bez zbędnej zwłoki,  nie później niż w terminie siedmiu dni od daty złożenia

kompletnego wniosku (art. 217 § 3 kpa.).

7.     W jaki sposób odebrać dokument kończący sprawę?

1. Odbioru może dokonać osobiście wnioskodawca lub osoba posiadająca pełnomocnictwo w pokoju nr 410.

Ważne: Obsługa bezpośrednia możliwa jest wyłącznie po uprzednim zarezerwowaniu ter-

minu wizyty w systemie internetowej rezerwacji - dostępnym pod linkiem.

2. Za pośrednictwem poczty.

8.     Przepisy prawne obowiązujące przy postępowaniu w danej sprawie:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców

Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Budownictwa  z  dnia  10  lutego  2006  r.  w  sprawie  szczegółowych

wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  1  października  2004  r.  w  sprawie  wzorów  dokumentów

wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów

http://kolejka.powiat.rzeszow.pl/#/group
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zezwolenia-koncesje-wpisy-do-rejestru/chce-dokonac-zmian-w-koncesjach-zezwoleniach-wpisach-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej/proc_716-zmiana-danych-w-rejestrze-przedsiebiorcow-prowadzacych-stacje-kontroli-pojazdow


Ustawa  z  dnia  2  marca  2020  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach  związanych  z  zapobieganiem,

przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem   COVID-19,  innych  chorób  zakaźnych  oraz  wywołanych  nimi  sytuacji

kryzysowych (z późn. zm.).

9.     Tryb odwoławczy:

W przypadku otrzymania decyzji  odmownej,  na podstawie art.  127 § 2 i  art.  129 kpa stronie służy prawo

wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty

Rzeszowskiego - w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec

organu, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji  publicznej  oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia

odwołania przez stronę/ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

10.   Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

Zgodnie  z  art.  13  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.

administratorem  danych  osobowych  osób  fizycznych,  których  sprawy  są  prowadzone  w  ramach

wykonywanych  obowiązków  ustawowych,  jest  Starostwo  Powiatowe  w  Rzeszowie,  ul.  Grunwaldzka  15,

35-959 Rzeszów,

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. 8-go Marca 13, 35-065 Rzeszów, tel. 172831174, adres  

e-mail: rodo@powiat.rzeszow.pl

Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań.

Odbiorcami  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych  osobowych

na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.

Dane osobowe nie  będą przekazywane odbiorcom znajdującym się  poza  Unią  Europejską  i  Europejskim

Obszarem Gospodarczym lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe przechowywane będą przez okres określony przepisami prawa.

Podanie  danych  osobowych  jest  obowiązkowe  i  umożliwi  realizację  ustawowych  zadań  oraz  załatwienie

inicjowanych spraw. Niepodanie wymaganych danych będzie skutkować niezałatwieniem sprawy.

Osobie,  której  dane  dotyczą  przysługuje  prawo  do  żądania  od  Administratora  dostępu  do  danych

osobowych, prawo do ich sprostowania,  a po ustaniu okresu ich przechowywania prawo do ich usunięcia

lub ograniczenia przetwarzania, w myśl obowiązujących przepisów.

Przy wykonywaniu ww.  ustawowego zadania Administrator  nie  stosuje zautomatyzowanego podejmowania

decyzji oraz profilowania.

Wnioskodawcy  przysługuje  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  -  Urzędu  Ochrony  Danych

Osobowych.

11.   Uwagi dodatkowe:

Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który:

1. posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2. nie jest przedsiębiorcą w stosunku do którego otwarto likwidacja lub ogłoszono upadłość;

3. nie  był  prawomocnie  skazany  za  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowej

lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;

4. posiada wyposażenie kontrolno–pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonanie odpowiedniego

mailto:rodo@powiat.rzeszow.pl


zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań;

5. posiada  poświadczenie  zgodności  wyposażenia  i  warunków  lokalowych  z  wymaganiami  odpowiednio

do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli

pojazdów (wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego);

6. zatrudnia uprawnionych diagnostów.

Właściwość miejscowa: organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących

stację  kontroli  pojazdów  jest  starosta  właściwy  ze  względu  na  miejsce  wykonywania  działalności  objętej

wpisem.

              Opracował: Łukasz Pytko Zatwierdził: Witold Adamczak

strona www: powiat.rzeszow.pl

e-mail: starostwo@powiat.rzeszow.pl

tel. 17 867 14 52, fax. 17 867 19 64
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