URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców

COM-RP-XVIII

WYDAWANIE UPRAWNIEŃ DIAGNOSTY DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ
TECHNICZNYCH POJAZDÓW
Podstawa prawna: art. 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz.
1990 ze zm.), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).

I.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów
2. Załączniki:
- zaświadczenie wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego potwierdzające zdanie
egzaminu kwalifikacyjnego,
- dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia technicznego,
- dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganej praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie
(warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.
Do wglądu:
- dowód osobisty.

II.

OPŁATY:

Opłata skarbowa: za wydanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów 48,00 zł.
Opłatę należy wnieść na rachunek Miasta Słupska, Plac Zwycięstwa 3 gotówką lub przelewem na konto nr:
35 1140 1153 0000 2175 4200 1010.
Wpłat gotówkowych (bez prowizji) można dokonać w kasie zlokalizowanej na terenie Urzędu Miejskiego
w Słupsku lub w placówkach mBanku.

III.

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 7 dni.

IV.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców, Plac Zwycięstwa 3, pokój nr 02,
tel.: (59) 84 88 418, e-mail: com@um.slupsk.pl, pojazdy@um.slupsk.pl

V.

ODWOŁANIE:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za
pośrednictwem organu, który ją wydał (odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu pok. 6) w terminie 14
dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI.

UWAGI:

1. Uprawnienie zezwala na wykonywanie badań technicznych pojazdów tylko i wyłącznie w stacji kontroli
pojazdów posiadającej wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.
2. Numer uprawnienia diagnosty zostaje zachowany w przypadku:
 zmiany uprawnienia diagnosty, zmiany stacji kontroli pojazdów, w której jest zatrudniony,
 zmiany miejsca zamieszkania związanej ze zmianą właściwości miejscowej organu wydającego
uprawnienie diagnosty.
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