KARTA INFORMACYJNA KD-10
Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
WPIS DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011r., nr 30, poz.151 ze
zm.); Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca
2012r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2012r., poz.1019); Rozporządzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie sposobu tworzenia i
nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu
prowadzącego szkolenie oraz wysokości opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców
prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia
potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców
(Dz.U.z 2013r., poz.31).
Wymagane dokumenty:
wniosek przedsiębiorcy wraz z dokumentami:
●

1. Zaświadczenie lub oświadczenie, iż przedsiębiorca nie był prawomocnie skazany za
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko
wiarygodności dokumentów.
2. Kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów przystosowanych do szkolenia kandydatów
na kierowców.
3.Kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień osoby przeprowadzającej
naukę udzielania pierwszej pomocy.
4.Umowy najmu pomieszczeń infrastruktury - w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest ich
właścicielem.
5. Kserokopie legitymacji zatrudnionych instruktorów
Opłaty:
opłata w wysokosci 500 zł za wpis do rejestru przedsiębiorcy prowadzących ośrodek szkolenia
kierowców,
opłata płatna na konto: Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdanskim nr rachunku
67 8340 0001 0003 5321 2000 0073
●

●

Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w termine miesiąca od złożenie wymaganych
dokumentów.
Miejsce załatwienia sprawy:
pokój 316, telefon: 58 767 3591, 58 7673592, fax: 58 7673591
●

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 730 - 1530
●

Jednostka wykonująca:
pracownicy zajmujący się Ośrodkami Szkolenia Kierowców
●

Jednostka nadzorująca:
Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg, telefon 587673534
●

Tryb odwoławczy:
stronie przysługuje wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Gdańsku za pośrednictwem Starosty Starogardzkiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania
decyzi.
●

Uwagi:
szczegółowych informacji udzielają naczelnik i pracownicy zajmujący się Ośrodkami Szkolenia
Kierowców
●
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