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. . .. m u / 171/ 2008o chwała N r ...........................
Rady Powiatu Łowickiego

z dnia 09 czerwca 2008 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi Transportowego Dozoru Technicznego 
z siedzibą w Warszawie ul. Chałubińskiego 4 na działalność Starosty 
Łowickiego

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, 
poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, 2007 r. Nr 173, poz. 1218) i art. 229 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2000 r. Nr 98 
poz. 1071; z 200 lr. Nr 49 poz.509, z 2002 r. Nr 10 poz. 27, Nr 113 poz. 984; 
z 2003 r. Nr 169 poz.1387, Nr 130 poz. 1188, Nr 170 poz.1660; z 2004 r. 
Nr 153 poz.1271, Nr 162 poz.1692; z 2005 r. Nr rt. 78 poz. 682, Nr 181 poz. 
1524, Nr 64 poz. 565)Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się skargę Transportowego Dozoru Technicznego z siedzibą 
w Warszawie ul. Chałubińskiego 4 dotyczącą podjętych czynności Starosty 
Łowickiego w zakresie dokonanego wpisu do rejestru działalności 
regulowanej dla spółki z o.o. „HALTER” z siedzibą w Łyszkowicach przy 
ul. Kościelnej za bezzasadną

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu 
Łowickiego i zobowiązuje się go do przekazania skarżącemu niniejszej 
uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

W dniu 14.07.2003 wpłynął wniosek od firmy „Halter” sp. z o.o. ul. Kościelna 9, 
99-420 Łyszkowice o wydanie zezwolenia do dokonywania badań technicznych pojazdów. 
Do wniosku załączono wymagane prawem dokumenty w tym Certyfikat Instytutu Transportu 
Samochodowego w Warszawie Nr 2419/ITS z dnia 17.07.2003r w zakresie badań 
technicznych ABT/cf.

Po złożeniu w/w dokumentów dokonano odbioru Stacji Kontroli Pojazdów. 
Na okoliczność tą spisano protokół KT III.5511-5/03 z dnia 05.08.2003r.

W dniu 06.08.2003r wydano upoważnienie Nr ELC11 jako Stacja Kontroli Pojazdów 
o podstawowym zakresie badań pojazdów rodzaju ABT/c ważne do dnia 16.07.2006r.

W dniu 01.09.2003r wpłynął wniosek o rozszerzenie zakresu badań pojazdów: 
c - skierowane przez organ kontroli ruchu drogowego lub Starostę 
f -  pojazdy marki „SAM”.

Zgodnie z ówcześnie obowiązującymi przepisami tj. art. 83 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu 
drogowym wydano w dniu 03.09.2003r Aneks Nr 1 do upoważnienia Nr ELC11 
rozszerzający zakres badań o c.f W dniu 09.07.2004r Stacja Kontroli Pojazdów złożyła 
wniosek o rozszerzenie badań w zakresie d -  pojazdy sprowadzone z zagranicy.

W dniu 12.07.2004r wydano Aneks Nr 3 do upoważnienia z rozszerzonym zakresem 
badań o d. na podstawie art. 83 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym. W dniu 21.08.2004r 
weszły nowe przepisy w/w ustawy nakazujące wpis do rejestru przedsiębiorców z urzędu. 
W związku z tym zostało wydane zaświadczenie Nr 5/04 potwierdzające wpis przedsiębiorcy 
do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów jako podstawowa stacja 
kontroli pojazdów z rozszerzonym zakresem cdef -  ( na podstawie art.83 ust.l pkt 1 lit. b 
zachowano dotychczasowe uprawnienia).

W dniu 04.10.2006r Transportowy Dozór Techniczny zwrócił się z prośbą
0 wyjaśnienie zakresu uprawnień zapisanych w upoważnieniu Nr ELC11.

W dniu 09.10.206r udzielono odpowiedzi, że podstawą do rozszerzenia uprawnień był 
art.83 pkt 5 ówcześnie obowiązującej ustawy prawo o ruchu drogowym.

W dniu 19.06.2007r wpłynęła decyzja Nr TDT-P-585/07 poświadczająca, że SKP nie 
spełnia warunków w zakresie ABT/cf i jednocześnie odmawiająca wydanie poświadczenia na 
d, e.

W dniu 31.07.2007r dostarczono protokół z oględzin i badań Nr TDT-11/118/07 
z uwagami końcowymi o treści SKP spełnia wymagania względem wyposażenia zgłoszone 
we wniosku jako podstawowa stacja kontroli pojazdów ABT/c,f , jednocześnie nie 
sprawdzono wyposażenia w zakresie rozszerzenia d, e.

W dniu 20.09.2007r Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wydał decyzję 
Nr TDT-P-1088/07 poświadczającą wymagania jako podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów 
ABT z rozszerzonym zakresem badań c,f, a odmawiające poświadczenia w zakresie d,e.

Pismem z dnia 03.10.2007r. firma „Halter” sp. z o.o. złożyła odwołanie od tej decyzji 
do Ministra Transportu.
Decyzją nr TDT-P-1242/07 z dn.27.12.2007r. Dyrektor Transportowego Dozoru 
Technicznego poświadczył, że Stacja Kontroli Pojazdów w miejscowości Łyszkowice, 
ul. Kościelna 9 będąca własnością firmy „Halter” sp. z o.o. posiada wyposażenie i warunki 
lokalowe zgodne z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań przez 
przedsiębiorców prowadzących podstawową stację kontroli pojazdów A,B,T o rozszerzonym 
zakresie badania c,f, a w części II umorzył postępowanie w sprawie wydania poświadczenia
1 warunków lokalowych dla podstawowej stacji kontroli pojazdów z rozszerzeniami d,e.



Również i w tym przypadku właściciele firmy „Halter” złożyli skargę do właściwego WSA 
w przedmiocie odmowy poświadczenia posiadania przez stację kontroli pojazdów 
wyposażenia i warunków lokalowych do wykonywania badań technicznych o rozszerzonym 
zakresie badania d,e. W tej sprawie wyrok jest spodziewany w najbliższym czasie.

W związku z tym, że w podobnej sprawie dotyczącej Firmy Handlowo-Usługowej 
"Maciągowscy" S.C. Paweł Maciągowski , Elżbieta Maciągowska zapadł wyrok korzystny 
dla Stacji Kontroli Pojazdów należy przypuszczać, iż w niniejszej sprawie również nie 
uchybiono przepisów prawa. W tych okolicznościach skargę uznano za bezzasadną.


