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KATALOG USŁUG REALIZOWANYCH W WYDZIALE KOMUNIKACJI,
TRANSPORTU I DRÓG:
1. Rejestracja pojazdów. KTD-1
2. Czasowa rejestracja pojazdów. KTD-2
3. Wyrejestrowanie pojazdu. KTD-3
4. Czasowe wycofanie z ruchu samochodu ciężarowego i przyczepy o dopuszczalnej
masie całkowitej od 3.5t, ciągnika samochodowego, pojazdu specjalnego i
autobusu. KTD-4
5. Dokonanie w dowodzie rejestracyjnym/karcie pojazdu adnotacji o ustanowieniu
lub skreśleniu zastawu rejestrowego. KTD-5
6. Wprowadzenie

w

pojeździe

zarejestrowanym

zmian

konstrukcyjnych

zmieniających rodzaj pojazdu. KTD-6
7. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane pojazdu
zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu. KTD-7

w

przypadku

8. Wymiana dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, wydanie wtórnika dowodu
rejestracyjnego, karty pojazdu, nalepki kontrolnej na szybę lub znaku
legalizacyjnego. KTD-8
9. Kradzież, zagubienie lub zniszczenie tablic (tablicy) rejestracyjnych. KTD-9
10. Nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu i wydanie decyzji na wykonanie
tabliczki znamionowej. KTD-10
11. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu/nabyciu pojazdu. KTD-11
12. Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego lub
wydanie kserokopii zatrzymanego dowodu rejestracyjnego. KTD-12
13. Wpis do dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu adnotacji GAZ, HAK, TAXI, L,
VAT. KTD-13
14. Wydanie zezwolenia na zawody sportowe, rajdy, wyścigi, przewóz osób kolejką
turystyczną I inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają
korzystania z drogi w sposób szczególny. KTD-14
15. Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących

stację kontroli pojazdów. KTD-15
16. Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących
ośrodki szkolenia kierowców. KTD-16
17. Wydawanie poświadczenia dla ośrodka szkolenia kierowców
spełniającego dodatkowe wymagania. KTD-17
18.Wydanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych
pojazdów. KTD-18
19.Dokonanie wpisu do ewidencji instruktorów I wydanie legitymacji
instruktora. KTD-19
20.Dokonanie wpisu do ewidencji wykładowców I wydanie zaświadczenia
o wpisie. KTD-20.
21.Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika
drogowego. KTD-21
22.Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowegopo w
zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. KTD-22
23.Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
rzeczy/osób. KTD-23
24.Wydanie zaświadczenia na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy na
potrzeby własne. KTD-24
25.Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu lub zespołu pojazdów, których
masa, nacisk osi lub wymiaty wraz z ładunkiem lub bez ładunku są
większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi, zwanych
,,pojazdami nienormatywnymi”. KTD-25
26.Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu. KTD-26
27.Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych lub
regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób na
obszarze powiatu.KTD-27
28.Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy – Profil kandydata na kierowcę
(PKK). KTD-28
29.Wydanie wtórnika prawa jazdy. KTD-29
30.Wydanie międzynarodowego prawa jazdy. KTD-30
31.Wymiana ustawowa prawa jazdy. KTD-31
32.Wymiana wojskowego prawa jazdy. KTD-32
33.Dokonanie wpisu w dokumencie prawa jazdy wpisu potwierdzającego
odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego. KTD-33

34.Zwrot zatrzymanego prawa jazdy. KTD-34
35.Wymiana prawa jazdy uzyskanego za granicą. KTD-35
36.Przywrócenie cofniętego uprawnienia. KTD-36
37.Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub
przewożącym wartości pieniężne. KTD-37
38.Profesjonalna rejestracja pojazdów. KTD-38

