
 

 

 

KARTA USŁUG  

 

STAROSTWO POWIATOWE  

W RACIBORZU 

47-400 RACIBÓRZ 

Pl. OKRZEI 4 
tel. (32) 45 97 300, (32) 415 44 08 (centrala)  

fax. (32) 415 87 36 
 

 

 

 

WYDZIAŁ 

KOMUNIKACJI I 

TRANSPORTU 

I. TYTUŁ SPRAWY 

 

WPIS DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODKI 

SZKOLENIA KIEROWCÓW 

 
II. PODSTAWA PRAWNA 

 

 art. 103 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym  

(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137) 

 art. 64-74 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  

(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)  

 ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635,  

z późn. zm.) 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 września 2004 r. w sprawie wzoru 

wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia 

kierowców oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do tego 

rejestru (Dz. U. Nr 205, poz. 2097). 

 
III. GDZIE ZAŁATWIĆ SPRAWĘ 

 

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta. 

Sprawę załatwia - Wydział Komunikacji i Transportu. 

tel. (32) 45 97 315, fax. (32) 45 97 310  

e-mail: komunikacja@powiatraciborski.pl 

Godziny urzędowania:   

Poniedziałek, środa, czwartek od 7.30
 
do 15.30  

wtorek od 7.30 do 17.00  

piątek od 7.30 do 14.00 

 
IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

 

W terminie do 7 dni, od dnia złożenia wniosku. 

 
V.  WYMAGANE DOKUMENTY 

 

1. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia 

kierowców wraz z oświadczeniem złożonym pod odpowiedzialnością karną  

o spełnianiu warunków wykonywania działalności w zakresie prowadzenia ośrodka 

szkolenia kierowców. 

2. Załącznik: 

 dowód uiszczenia opłaty za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej, 

 przedsiębiorca składa wniosek wraz z oświadczeniem złożonym pod 



odpowiedzialnością karną o spełnianiu warunków wykonywania działalności w 

zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców. 

 
VI.  OPŁATY 

 

 Opłata skarbowa za dokonanie wpisu  

  do rejestru działalności regulowanej - 412 zł. 

 Zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej – 206 zł. 

Opłatę skarbową można uiścić w Starostwie Powiatowym w Raciborzu Plac Okrzei 4  

w kasie (pokój nr 2 - parter) lub dokonać wpłaty bezpośrednio na rachunek bankowy 

Urzędu Miasta Racibórz nr 78 1050 1070 1000 0004 0003 3692  

z dopiskiem „za wpis do rejestru działalności regulowanej – ośrodek szkolenia kierowców”.  

 

Dowody wpłaty należy dołączyć do wniosku. 

 
VII. DRUKI WNIOSKÓW 

 

Wg załączonego wzoru. 

 
VIII.  TRYB ODWOŁAWCZY 

 

Odmowa wpisu przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej następuje w drodze 

decyzji, na którą stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Starosty Raciborskiego  

w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.   

 
IX. INFORMACJE DODATKOWE  

 

Starosta wydaje zaświadczenie potwierdzające wpis przedsiębiorcy do rejestru 

przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców na czas nieokreślony. 

Odbioru zaświadczenia dokonuje się osobiście - pokój nr 8 (parter). 
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