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I. Nazwa sprawy: 

 

 

Rozpatrywanie wniosków o wydanie uprawnienia diagnosty 
 
 

II. Miejsce złożenia dokumentów: 

 

Biuro Obsługi Klienta, Starostwo Powiatowe w 

Kłodzku, ul. Okrzei 1 

parter, pok. nr 08 
tel.: (74) 865–75–44, 

czas pracy: poniedziałek - piątek od 730 – 1530 

                    

Elektroniczna skrzynka podawcza 

dostępna pod adresem: 

www.epuap.gov.pl  

Formularze, druki, wnioski dostępne są w Biurze Obsługi Klienta, w miejscu załatwienia 

sprawy oraz na stronach www.bip.powiat.klodzko.pl, www.epuap.gov.pl 

 

III. Wymagane dokumenty i dane opisowe objęte wnioskiem: 

 

1) wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty; 

2) dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenia technicznego, 

3) dokumenty potwierdzające posiadanie praktyki zawodowej, 

4) dokumenty potwierdzające odbycie wymaganego szkolenia, 

5) zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu kwalifikacyjnego dla diagnostów; 

6) dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 
 

 

IV. Opłaty: 

 

 skarbowa 48 złotych za wydanie uprawnienia diagnosty. 

 

Opłatę należy uiścić w: 

 Kłodzku - punkt kasowy - siedziba urzędu (ul. Okrzei 1), pokój nr 08 (parter);  

 lub bezpośrednio na konto Urzędu Miasta w Kłodzku nr 62 9588 0004 7100 1010 2000 

0020 z dopiskiem: „opłata skarbowa za uprawnienie diagnosty”.  

 
 

V. Termin załatwiania: 

 

do 30 dni od złożenia wniosku 
 

 

VI. Sposób załatwiania: 

 

Wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta, pokój nr 08 

na parterze lub przesłać pocztą na adres starostwa. Odbiór uprawnienia następuje osobiście przez 

wnioskodawcę w pokoju nr 07 (parter) w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg 

Publicznych. 
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VII. Miejsce załatwienia sprawy: 

 

Starostwo Powiatowe w Kłodzku, 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 1,  

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych, parter, pokój nr 07. 
tel.: (74) 865–75–53, fax: (74) 865–75–07  

czas pracy: poniedziałek - piątek 730 – 1530 

 

 

VIII. Osoba odpowiedzialna: 

 

Główny specjalista mgr inż. Robert Leszkiewicz, tel. (74) 865-75-53, e-mail: 

r.leszkiewicz@powiat.klodzko.pl - samodzielne stanowisko ds. stacji kontroli pojazdów, 

krajowego transportu drogowego i ośrodków szkolenia kierowców, parter, pokój nr 07. 
 

 

IX. Podstawa prawna: 

 

 art. 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – prawo o ruchu drogowym; 

 pkt III ppkt 13 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. 

 

 

X. Tryb Odwoławczy: 

 

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Wałbrzychu za pośrednictwem Starosty Kłodzkiego. 

 
 

XI. Informacje dodatkowe: 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. 

Spełniając obowiązek RODO informujemy iż administratorem danych osobowych 

przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kłodzku jest Starosta Kłodzki z siedzibą w 

Starostwie Powiatowym w Kłodzku, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko. Pełna informacja dotycząca 

przetwarzania danych przez wydział KTD znajduje się na stronie BIP urzędu (zakładka: 

Starostwo Powiatowe/Wydziały starostwa/Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg 

Publicznych), link: http://powiatklodzki.skycms.com.pl/926/222/rodo-wydzial-ktd.html 
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