Starostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.pl

KARTA USŁUGI NR: KT 15
Nazwa wydziału: Wydział Komunikacji i Transportu

PRZEDŁUŻENIE TERMINU WAŻNOŚCI LEGITYMACJI INSTRUKTORA

Podstawa prawna:
– ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - o kierujących pojazdami (Dz. U. Z 2011 r., Nr 30, poz.151, z
późn. zm.),
– rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r.
w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów
i wykładowców (Dz. U. z 2012 r., poz. 1019 ),
– rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z dnia 16 stycznia
2013 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów
stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 93).
– ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.
U. z 2013 r., poz. 267),
Wymagane dokumenty:
– wniosek o przedłużenie ważności legitymacji instruktora,
– orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
– orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami,
– fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, jeżeli jest wymagana.
Opłaty:
brak
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie od daty złożenia wniosku, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych
dokumentów.
Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
– Nazwa wydziału: Wydział Komunikacji i Transportu
– Nr pokoju: 3
– Nr telefonu: (56) 677 24 15
– Godziny pracy: pn., śr., czw.: 7:30 – 15:30, wt.:7:30 – 16:30 , pt. 7:30 – 14:30
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za
pośrednictwem Starosty Chełmińskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Uwagi:
Instruktor podlega kontrolnym badaniom lekarskim:
– w wieku do 55 lat - co 5 lat,
– w wieku od 55 lat do 65 - co 2 lata
– powyżej 65 roku życia - corocznie.
Instruktor podlega kontrolnym badaniom psychologicznym przed wydaniem legitymacji instruktora
i następnie co 5 lat do ukończenia 65 roku życia, zaś po ukończeniu 65 roku życia corocznie.
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