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KARTA USŁUGI 

REALIZOWANEJ W RAMACH PROCESU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. 

KTD – 18  Wydanie uprawnień do wykonywania badań technicznych. 

KOMÓRKA  ODPOWIEDZIALNA 

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg, godziny pracy 7:30 – 15:30, nr pokoju SK 3, 
telefon kontaktowy: (56) 682 16 88, wew: 58. 

PODSTAWA PRAWNA 

•ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t .j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. 
zm.), 

•ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t .j. Dz.U. z 2018 r.  

    , poz. 2096 z późn. zm.), 

•ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz.1000). 

    * ustawa z dnia 9 mają 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów 
regulowanych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 768). 

 

WYMAGANE  DOKUMENTY 

1.Wniosek o wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych wraz z: 
 

•dokumentem potwierdzającym wykształcenie wyższe techniczne lub średnie techniczne 

•dokumentem potwierdzającym praktykę* w stacji kontroli pojazdów lub  w zakładzie (warsztacie) 

naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów, 

•zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia dla diagnostów w zakresie przeprowadzania badań 
technicznych pojazdów, 

•zaświadczeniem potwierdzającym zdanie egzaminu kwalifikacyjnego 
. 
 
Jeżeli do wniosku będą dołączone kserokopie wymaganych dokumentów muszą być poświadczone za 
zgodność odpisu z oryginałem przez notariusza (art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 Prawo  
o notariacie). 
2.Do wglądu: 

•dowód osobisty, 

•pełnomocnictwo. 
 

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA  SPRAWY 

Wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych. 
 

OPŁATY 

•17,00 zł za pełnomocnictwo, jeżeli między mocodawcą, a pełnomocnikiem nie zostaje zachowane 
pokrewieństwo w linii pierwszej (zstępni, wstępni, małżonkowie) – opłata skarbowa, 

•48 zł za wydanie uprawnień do wykonywania badań technicznych – opłata skarbowa. 
 

Opłaty skarbowe uiszcza się: w kasie Urzędu Miasta w Golubiu-Dobrzyniu, przy Placu Tysiąclecia 25 
(II piętro) kasa czynna jest w pon. śr. i czw. w godź. Od 7.30 do 14.00, we wt. w godź. 7.30 do 15.00 
zaś w piątek do godź. 13.00 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta: 35 9551 0002 0100 2219 2000 



0001. 
 

SPOSÓB DOSTARCZENIA  DOKUMENTÓW 

• osobiście lub drogą pocztową lub też za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie 
ePuap, dołączając zamieszczone formularze do załatwienia danej sprawy, do formularza ogólnego 
(osoby posiadające podpis elektroniczny). 

MIEJSCE  ZŁOŻENIA  DOKUMENTÓW 

• biuro podawcze Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, nr pokoju S 4. 
 

TERMIN  ZAŁATWIENIA  SPRAWY 

• do 30 dni. 

 

TRYB ODWOŁAWCZY 

Odwołanie od decyzji wnosi się, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie,  
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Starosty Golubsko-
Dobrzyńskiego. 

FORMULARZ  DO POBRANIA 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
REJESTR  ZMIAN 

zmianie uległo miejsce złożenia dokumentów z sekretariatu Starostwa Powiatowego na biuro 
podawcze Starostwa Powiatowego, 
zmieniono numer telefonu kontaktowego do Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg z: (56) 683 54 
14 na (56) 682 16 88, dodano numer wewnętrzny: 55, 
zmieniono numer rachunku bankowego Urzędu Miasta z: 10 1020 5024 0000 1002 0010 1105 na:  
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001, 
dodano opłatę skarbową w wysokości 48 zł z wydanie uprawnień do wykonywania badań 
technicznych. 

Dnia 03.11.2015 r. uaktualniono podstawę prawną i godziny pracy kasy Urzędu Miasta w 

Golubiu-Dobrzyniu. 

Dnia 21.12.2018 r. dokonano aktualizacji aktów  prawnych. 

W dniu 02.01.2020 r. dokonano aktualizacji aktów prawnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


