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Starostwo Powiatowe 

w Rawiczu 

 

 

KD – 31 

Wydział Komunikacji i Dróg 

e-mail: komunikacja@powiatrawicki.pl 

tel. 65 546 51 27,  

     65 546 52 99 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

wniosek KD-31/1 

KARTA USŁUGI 

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców 

wraz z wydaniem zaświadczenia o dokonaniu wpisu, rozszerzenie istniejącego 

zakresu prowadzonej działalności wraz z wydaniem nowego zaświadczenia, 

zmiana danych wpisanych do rejestru wraz z wydaniem nowego zaświadczenia 

PODSTAWA PRAWNA: 

- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1268 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorczości (Dz. U. z 2021 r., poz. 162) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego 

ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów 

związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty 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), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób 

ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania 

uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 

2019 r., poz. 1206), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie 

wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 231 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 04 marca 2016 r. w sprawie 

szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów 

i wykładowców (Dz. U. z 2018 r., poz. 1885), 

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.). 

WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW: 

     1. wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców 

        ( dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej), 

     2. dowód wpłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców lub 

wydanie zaświadczenia. 
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WYSOKOŚĆ OPŁAT: 

1. opłata za wpis do rejestru: 500,00 zł, 

2.  opłata skarbowa za wydanie zmienionego zaświadczenia:  17,00 zł, 

3. opłata skarbowa: 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. 

Opłaty należy uiścić na konto: 

1. opłata za wpis do rejestru: 

Starostwo Powiatowe w Rawiczu, ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz 

Nr konta: 55 1020 3121 0000 6002 0004 8603 

2. opłata skarbowa: 

Urząd Miejski Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz 

Nr konta: 20 1020 4027 0000 1602 1525 1668 

DOKŁADNE OKREŚLENIE MIEJSCA WYKONANIA USŁUGI: 

Starostwo Powiatowe w Rawiczu 

Wydział Komunikacji i Dróg 

Rawicz, Wały J. Dąbrowskiego 2, pokój nr 3 (parter) 

tel. 65 546 51 27 

Godziny urzędowania Wydziału: 

poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek- piątek: 7.00-15.00 

e-mail: komunikacja@powiatrawicki.pl 

OKREŚLENIE CZASU REALIZACJI: 

Termin wydania zaświadczenia wynosi do 7 dni. Termin ten może ulec wydłużeniu ze względu na 

brak kompletnych dokumentów. 

INFORMACJA O TRYBIE ODWOŁAWCZYM: 

Nie dotyczy 

UWAGI: 

- 


