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KARTA INFORMACYJNA 
RT - 20 

 1. Tytuł 
Dokonanie wpisu lub zmiany zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców 
prowadzących stację kontroli pojazdów 

 
2. 
 

 Opis sprawy / 
  zadania 

Wydanie zaświadczenia lub zmienionego zaświadczenia o dokonaniu wpisu do 
rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów. 
Decyzja Starosty Ostrowieckiego – odmowa dokonania wpisu lub zmiany 
zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli 
pojazdów. 

3. Kogo dotyczy Przedsiębiorcy prowadzący Stację kontroli Pojazdów/ dokonanie lub zmiana 
wpisu 

4. Wymagane 
dokumenty 

 Wniosek o dokonanie wpisu lub zmiany zakresu wpisu do rejestru 
przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów wraz  
z oświadczeniem przedsiębiorcy o kompletności i zgodności z prawdą 
danych zawartych we wniosku oraz o znajomości i spełnianiu warunków 
wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji 
kontroli pojazdów (formularz do pobrania). 

 Pełnomocnictwo lub prokura – w przypadku działania przez 
przedstawiciela. 

 Aktualne zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców 
prowadzących stację kontroli pojazdów – w przypadku dokonywania 
zmiany zakresu wpisu do rejestru. 

 Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich 
oryginały. 

5. Opłaty 

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

płatna na konto Urzędu Miasta w Ostrowcu Św. , ul. J. Głogowskiego 3/5 
Nr konta : Pekao S.A. 55 1240 1372 1111 0010 4648 7576 
Potwierdzenie wniesienia w/w opłat należy załączyć do wniosku. 

6. 
Miejsce 

składania 
dokumentów 

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.  
Wydział Komunikacji – Referat Transportu 

tel. 41 / 247 – 66 – 15 ; pokój nr 14 

7. 
Termin 

załatwienia 
sprawy 

 Zaświadczenie do 7 dni, jednak w większości przypadków sprawa 
załatwiana w ciągu 1 dnia 

 Decyzja – do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. 

8. Podstawa 
prawna 

 Art. 83a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. 
Dz. U. z 2012r., poz. 1137  z późn. zm.). 

 Art. 66 ust. 4 oraz 67 i 68 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 672). 

 § 2 i 3 rozporządzenia 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 2004r., Nr 223, poz. 2264). 

http://www.powiat.ostrowiecki.eu/ref_transportu/RT-20/WNIOSEK_RT-20.pdf


 Art. 35 § 3 i art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267). 

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., 
poz. 1282). 

9. Tryb 
odwoławczy 

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Starosty Ostrowieckiego  
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.  

10. 
Uwagi i 

dodatkowe 
informacje 

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru 
w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych 
danych. 

 


