KT. 5420.

Wieliczka, dnia ……………………………

WNIOSEK
)

o wpis* / zmianę zakresu wpisu*) do rejestru przedsiębiorców
prowadzących stacje kontroli pojazdów
1. Firma przedsiębiorcy: ……………………………………………………………………………………………...........
2. NIP: ………………………………………………………………………………………………………………...........……….
3. Numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej
………………………………………………………………………………………………………………………………...........….
4. Numer w rejestrze działalności regulowanej**: …………………………………............……………..
5. Adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy:
Kod: ……………………………………………, miejscowość: …………………………………...........…………………
Ulica: ……………………………………...........……., nr budynku: ……………………. nr lokalu: ……………..
6. Adres stacji kontroli pojazdów:
Kod: ……………………………………………, miejscowość: …………………………………………………...........…
Ulica: ……………………………………...........……., nr budynku: ……………………. nr lokalu: ……………..
Telefon: …………………………………………......………, Fax: ……………………………………………….......………
7. Godziny otwarcia stacji kontroli pojazdów: ……………………………………………………...........……
8. Rodzaj stacji ………………………………………………………………………………………………………...........….
(należy wpisać właściwy rodzaj: okręgowa stacja kontroli pojazdów lub podstawowa stacja kontroli pojazdów oraz posiadane
rozszerzenia)

9. Wnoszę także o wydanie zgody na umieszczenie w pojazdach nadanych cech
identyfikacyjnych (w przypadku nie ubiegania się o wydanie zgody – należy przekreślić)
10. Badania techniczne pojazdów będą przeprowadzane przez następujących diagnostów:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Imię i Nazwisko zatrudnionego diagnosty

Numer uprawnienia diagnosty

……………………………………………………………….
(data i podpis składającego wniosek)

Oświadczenie
Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,
wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu Karnego , oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje
kontroli pojazdów są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
prowadzenia stacji kontroli pojazdów, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. –
Prawo o ruchu drogowym.

……………………………………………………………………………
(data i podpis składającego oświadczenie***)

Informacje na temat opłat

(wnoszona jest z chwilą złożenia wniosku o wpis lub zmianę zakresu wpisu w rejestrze):

Opłata skarbowa za:
a) dokonanie wpisu do rejestru – 412 zł.;
b) rozszerzenie zakresu wpisu – 206 zł.

Uwagi:
1. informacja dotycząca oświadczenia przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt 9 wniosku:
art. 83 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym stanowi, cyt. „(...) Stacje kontroli
pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który:
a) posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
b) nie jest przedsiębiorcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono
upadłość;
c) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom – dotyczy osoby
fizycznej lub członków organów osoby prawnej;
d) posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące
wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze
szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań;
e) posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych
z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do
rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów;
f) zatrudnia uprawnionych diagnostów”.
2. poświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, wydaje za opłatą, w drodze decyzji,
Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, po dokonaniu sprawdzenia stacji kontroli
pojazdów. Poświadczenie zachowuje ważność do czasu zmiany stanu faktycznego, dla
którego zostało wydane, nie dłużej niż przez 5 lat od daty jego wydania.

Adnotacje urzędowe:
(wypełnia pracownik Urzędu wydający zaświadczenie)

a) wniesiono opłatę za dokonanie wpisu/zmianę zakresu wpisu*) do rejestru
w wysokości ......................................... zł. , dowód wpłaty nr .....................,
z dnia ..........................
b) wydano zaświadczenie nr ....................................... o dokonaniu wpisu do
rejestru z dnia ..................................

.......................................................
(data i podpis pracownika)

c) zaświadczenie odebrał:
Imię i nazwisko: ................................................................................................
nr dowodu osobistego: ......................................................................................
wydany przez: ..................................................................................................

.......................................................
(data i podpis osoby odbierającej zaświadczenie)

*) Niepotrzebne skreślić.
**) Wypełnić w przypadku zmiany.
***) Przedsiębiorca albo osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy

