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-21
OR.0143.80.2013

ZAREJESTROWANIE OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW
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 rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
według
obowiązującego
wzoru,
dostępny
w
Biuletynie
Informacji
Publicznej
w
dziale:
Co i jak załatwić w Urzędzie? - Ośrodki szkolenia kierowców,
w przypadku osób fizycznych:
- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
w przypadku osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej, np.:
- wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
- umowa spółki i zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- statut jednostki lub podmiotu.
dowód wniesienia opłaty.
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
do 3 dni,
zgodnie z prawem do 7 dni.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
dokument: zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru przedsiębiorców
prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
odbiór:
- osobiście po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości,
- możliwe jest doręczenie pocztą listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
OPŁATY
opłata w wysokości: 500 zł
opłatę 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 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 bez prowizji wpłaty na rzecz Urzędu jest dostępny
w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale: Budżet i finanse – Numery rachunków bankowych.
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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ZAREJESTROWANIE OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW
DODATKOWE INFORMACJE

-

-

działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców jest działalnością
regulowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu do
rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
przedsiębiorca może złożyć wniosek o rozszerzenie zakresu szkolenia – wniosek i opłata jak wyżej.
ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który:
posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia: salę wykładową, pomieszczenie
biurowe, plac manewrowy oraz pojazd przeznaczony do nauki jazdy,
zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz
udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców lub sam jest instruktorem
spełniającym ten wymóg,
posiada w ośrodku szkolenia kierowców zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne
właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia,
nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów - dotyczy to osoby fizycznej lub członków organów osoby
prawnej.

PODSTAWA PRAWNA
ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 627 - z późn. zm.),
rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru
ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów
dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz
wysokości opłaty 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 2016 r., poz. 327)
rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób
ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016 r., poz.
280)

pracownik Wydziału Komunikacji
opracowano 30.06.2016 r.

Naczelnik Wydziału Komunikacji
sprawdzono 30.06.2016 r.
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Sekretarz Miasta
zatwierdzono

