
Starostwo Powiatowe 

w Ostrowcu 

Świętokrzyskim

KARTA INFORMACYJNA

RT – 21

1. Tytuł
Wydanie lub zmiana uprawnienia diagnosty do wykonywania badań
technicznych pojazdów

2.
Opis sprawy / 

zadania

Decyzja Starosty Ostrowieckiego – udzielenie lub zmiana bądź odmowa 

udzielenia lub zmiany uprawnienia diagnosty do wykonywania badań 

technicznych pojazdów.

3. Kogo dotyczy
Osoby starające się o uzyskanie uprawnienia diagnosty/ zmianę uprawnień 
diagnosty

4.
Wymagane 

dokumenty

 Wniosek (formularz do pobrania)

Załączniki do wniosku:

 kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego

wykształcenia technicznego,

 kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganej praktyki 

w stacji obsługi pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na

stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów,

 kserokopie    zaświadczeń    o    ukończeniu    szkoleń    dla     diagnostów 
w zakresie przeprowadzanych badań technicznych pojazdów,

 kserokopia zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu 
kwalifikacyjnego z wynikiem pozytywnym.

 Pełnomocnictwo lub prokura – w przypadku działania przez

przedstawiciela.

 Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich 
oryginały.

5. Opłaty

 Opłata skarbowa za udzielenie lub zmianę uprawnienia diagnosty do 
wykonywania badań technicznych pojazdów – 48 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

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie 

pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii (nie dotyczy

dokumentu poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ, 

upoważniającego do odbioru dokumentu oraz pełnomocnictwa udzielonego 

małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł płatne na konto 

Urzędu Miasta w Ostrowcu Św. , ul. J. Głogowskiego 3/5

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

Do 30 dni, jednak w większości przypadków sprawa załatwiana w ciągu 1 dnia

http://www.powiat.ostrowiecki.eu/ref_transportu/RT-21/WNIOSEK_RT-21.pdf


8.
Podstawa 

prawna

 Art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 

(t.j. Dz. U. z 2012, poz. 1137 z późn. zm.).

 § 2 i 11  rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  4  listopada  2004 r. 
w  sprawie  szczegółowych  wymagań  w  stosunku  do  diagnostów  (Dz.  U. 

z 2004r., Nr 246, poz. 2469).

 Art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.).

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. 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

brak


