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Starostwo Powiatowe 

w Rawiczu 

 

 

KD – 33 

Wydział Komunikacji i Dróg 

e-mail: komunikacja@powiatrawicki.pl 

tel. 65 546 52 99,   

    65 546 51 27 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

wniosek KD-33/1 

KARTA USŁUGI 

Wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru przedsiębiorców 

prowadzących stacje kontroli pojazdów 

PODSTAWA PRAWNA: 

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110 z późn. 

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), 

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

WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW: 

1.  wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane: 

a) firmę przedsiębiorcy, 

b) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer 

identyfikacji podatkowej NIP, 

c) adres zamieszkania albo siedziby przedsiębiorcy, 

d) adres stacji kontroli pojazdów przedsiębiorcy,  

e) zakres badań, 

f)  imiona i nazwiska zatrudnionych diagnostów wraz z numerami ich uprawnień. 

2. wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie o treści: 

„Oświadczam, że: 

a) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli 

pojazdów są kompletne i zgodne z prawdą, 

b) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia 

stacji kontroli pojazdów, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - „Prawo o ruchu 

drogowym”. 
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Oświadczenie powinno również zawierać: 

a) firmę przedsiębiorcy oraz jego miejsce zamieszkania albo siedzibę i adres, 

b) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia, 

c) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia  i nazwiska 

oraz pełnionej funkcji. 

WYSOKOŚĆ OPŁAT: 

1. opłata skarbowa za wpis do rejestru przedsiębiorców i wydanie zaświadczenia – 412,00 zł, 

2. opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli 

pojazdów polegającą na poszerzeniu jego zakresu - 206 zł, 

Opłaty należy uiścić na konto: 

1. opłata skarbowa za wpis do rejestru i wydanie zaświadczenia: 

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 11 (I piętro) 

tel. 65 546 52 99 

Godziny urzędowania Wydziału: 

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

e-mail: komunikacja@powiatrawicki.pl 

OKREŚLENIE CZASU REALIZACJI: 

7 dni 

INFORMACJA O TRYBIE ODWOŁAWCZYM: 

nie dotyczy 

UWAGI: 

- 


