KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
ul. Podgórna 22
65- 424 Zielona Góra
tel.: (+48) 68 45 64 100 faks: (+48) 68 45 64 155
e-mail: UrzadMiasta@um.zielona-gora.pl

DG-22
KM.01150-1/08

WPISANIE DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Komunikacji ul. Sienkiewicza 8a 65-443 Zielona Góra,
sala operacyjna wydziału
tel.: (+48) 68 45 64 906 e-mail: komunikacja@um.zielona-gora.pl.
WYMAGANE DOKUMENTY
wypełniony wniosek o wpis do ewidencji instruktorów według obowiązującego wzoru, dostępny
w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale Co i jak załatwić w Urzędzie? - Ośrodki szkolenia kierowców,
( więcej w dodatkowych informacjach)
dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem zameldowania,
aktualna fotografia – o wymiarze 35 x 45 mm (szczegóły w informacjach dodatkowych),
dokument potwierdzający co najmniej średnie wykształcenie,
zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na instruktorów,
zaświadczenie o braku wpisu do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego,
zaświadczenie o niekaralności,
prawo jazdy,
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu instruktora nauki jazdy,
orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami,
dowód opłaty za wydanie legitymacji instruktora,
dowód wniesienia opłaty skarbowej.
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
w 80% przypadków 3 dni,
zgodnie z prawem do 7 dni.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
dokument:
- decyzja o wpisie do ewidencji instruktorów nauki jazdy,
-legitymacja instruktora,
odbiór osobiście po okazaniu dowodu osobistego.
OPŁATY
w formie opłaty skarbowej w wysokości: 10,00 zł
opłatę skarbową można uiścić:
- na miejscu w siedzibie Wydziału Komunikacji na ul. Sienkiewicza 8a w agencji PKO BP S.A.
- w kasie urzędu przy ul. Podgórnej 22 (parter),
- przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze nr 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258,
40,00 zł za legitymację instruktora,
- na miejscu w siedzibie Wydziału Komunikacji na ul. Sienkiewicza 8a w agencji PKO BP S.A.
- w kasie urzędu przy ul. Podgórnej 22 (parter),
- przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze nr 24 1020 5402 0000 0502 0191 2708,
- wpłacając w oddziale banku PKO BP S.A. w Zielonej Górze,
Wykaz placówek banku, w których można dokonać wpłaty na rzecz Urzędu bez prowizji dostępny w Biuletynie
Informacji Publicznej w dziale: Co i jak załatwić w Urzędzie? -Podatki i opłaty lokalne.
TRYB ODWOŁAWCZY
odwołania rozpatruje Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze (ul. Aleja Niepodległości 7
65-048 Zielona Góra),
termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji; odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Prezydenta
Miasta Zielona Góra.
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WPISANIE DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY
DODATKOWE INFORMACJE
fotografia – wymogi:
- wykonane na jasnym tle,
- bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
- twarz powinna być ukazana z lewego półprofilu z widocznym uchem.
wniosek o wpis do ewidencji instruktorów oraz wszystkie wyszczególnione dokumenty przekazywane
są bezpośrednio przez Komisje Egzaminacyjną po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu zgodnie
z miejscem zameldowania.
PODSTAWA PRAWNA
ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908- tekst jednolity
z późn. zm.),
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i
uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005 r. Nr 217,
poz. 1834 z późn. zm.),
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

pracownik j.o.u.
opracowano (data i podpis)

kierujący j.o.u.
sprawdzono (data i podpis)
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Sekretarz Miasta
zatwierdzono (data i podpis)

