
ZARZĄDZENIE NR 60/2017
STAROSTY BUSKIEGO

z dnia 22 sierpnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedury kontroli.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 
z 2016r. poz. 814 ze zm.) i art. 78a ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej 
(t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1829 ze zm.) oraz w związku z art. 43 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących 
pojazdami (t.j. Dz. U z 2017r. poz. 978 ze zm.), art. 83b ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu 
drogowym (t.j.Dz. U z 2017r. poz.1260 ze zm.) i art. 84 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie 
drogowym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1907 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 

Wprowadzam ogólny schemat procedury kontroli przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli 
pojazdów, przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz przedsiębiorców wykonujących 
transport drogowy.

§ 2. 

Schemat, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Buskiego.

§ 4. 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Transportu.

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Starosta Buski

mgr inż. Jerzy Kolarz
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SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI 

 

*  Kontrolę  wszczyna  się  nie  wcześniej  niż  po  upływie  7  dni  i  nie  póżniej  niż  przed  upływem  30  dni  od  dnia  doręczenia
zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia
doręczenia zawiadomienia. 

Kontrola planowa Kontrola doraźna

Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa - zgodnie z art. 78a ust. 1 
 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności
 gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1829 ze zm.)

Zawiadomienie przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli z wyłączeniem
 przypadków określonych w art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1829 ze zm.)  

Doręczenie upoważnienia do kontroli przedsiębiorcy lub osobie upoważnionej
 oraz okazanie legitymacji służbowej zgodnie z art. 79a ust. 1

 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej
 (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1829 ze zm.) 

Przeprowadzenie czynności kontrolnych w zakresie i czasie określonym 
 w upoważnieniu do kontroli

Sporządzenie protokołu kontroli

Przekazanie dokumentów z kontroli przedsiębiorcy lub osobie przez
 niego upoważnionej

Postępowanie pokontrolne
(zalecenia pokontrolne, postępowanie administracyjne, zawiadomienia)

Załącznik do zarządzenia Nr 60/2017

Starosty Buskiego

z dnia 22 sierpnia 2017 r.

Id: 3ECF779B-88B6-4CE0-9D2B-8B0AEB319BA2. Podpisany Strona 2


		2017-08-23T13:08:15+0000
	Polska
	Jerzy Kolarz
	Podpis organu wydającego akt prawny.




