
ZARZĄDZENIE NR 41/2020 
STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO 

z dnia 31 grudnia 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2021 rok 

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 920) oraz § 6 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 załącznika do zarządzenia nr 18/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 
27 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli, zarządzam, co następuje: 

§ 1.  Zatwierdzam roczny plan kontroli na 2021 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorom i Kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa 
Powiatowego w Nowym Sączu. 

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Starosta Nowosądecki 
 
 

Marek Kwiatkowski 
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Plan kontroli na rok 2021

Lp. Nazwa i adres kontrolowanej jednostki Temat kontroli (rodzaj, zakres i przedmiot)
Symbol

Wydziału

1. Komórki organizacyjne Starostwa

Prowadzenie teczek spraw zgodnie z instrukcją 
kancelaryjną, jednolitym rzeczowym wykazem akt 
oraz instrukcją w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych

KA

2. Wydział Administracyjny

Przyjmowanie materiałów archiwalnych i 
dokumentacji niearchiwalnej od poszczególnych 
komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w
Nowym Sączu

KA

3. Wydział Finansowy Gospodarka kasowa ul. Jagiellońska KA

4. Wydział Finansowy Gospodarka kasowa ul. Strzelecka KA

5. Komórki organizacyjne Starostwa

Udzielanie i rozliczanie dotacji zgodnie z ustawą 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie – kontrola 
sprawdzająca

KA

6. Wydział Budownictwa
Prowadzenie postępowań administracyjnych w roku 
2020

KA

7. Wydział Administracyjny Rozliczanie nieodpłatnej pomocy prawnej KA

8.
Zespół Zdrowia i Spraw 
Obywatelskich

Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych i 
dokumentacji stowarzyszeń

KA

9. Wydział Administracyjny
Prowadzenie ewidencji pieczątek i pieczęci 
urzędowych

KA

10.
Zespół ds. Gospodarki 
Nieruchomościami

Sporządzanie i zawieranie umów najmu KA

11. Komórki organizacyjne Starostwa
Prowadzenie ewidencji porozumień zawartych przez 
Powiat Nowosądecki

KA

12. Komorki organizacyjne Starostwa
Terminowość załatwiania spraw w systemie 
LOGITO

KA

13.
Urząd Gminy w Łososinie Dolnej
33-314 Łososina Dolna 300

Wyłączenia z produkcji rolnej GN

14.
Urząd Gminy Grybów
ul. Jakubowskiego 33
33-330 Grybów

Kontrola realizacji zadań w zakresie Obrony 
Cywilnej (ochrony ludności)

PCZK

15.
Urząd Gminy Nawojowa
ul. Ogrodowa 2
33-335 Nawojowa

Kontrola realizacji zadań w zakresie Obrony 
Cywilnej (ochrony ludności)

PCZK

16.
Urząd Miejski Stary Sącz
ul. S. Batorego 25
33-340 Stary Sącz

Kontrola realizacji zadań w zakresie Obrony 
Cywilnej (ochrony ludności)

PCZK

17.
Urząd Miejski w Piwnicznej Zdroju
Rynek 20
33-350 Piwniczna-Zdrój

Kontrola realizacji zadań w zakresie Obrony 
Cywilnej (ochrony ludności)

PCZK

18.
Urząd Gminy Łososina Dolna
Łososina Dolna 300
33-314 Łososina Dolna

Kontrola realizacji zadań w zakresie Obrony 
Cywilnej (ochrony ludności)

PCZK
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19.
Urząd Gminy Podegrodzie
Podegrodzie 248
33-386 Podegrodzie 248

Kontrola realizacji zadań w zakresie Obrony 
Cywilnej (ochrony ludności)

PCZK

20.
Urząd Gminy w Łabowej
33-336 Łabowa 38

Realizacja porozumienia w zakresie cechowania 
drewna i wystawiania świadectw legalności 
pozyskania drewna

ORL

21.
Nadleśnictwo Stary Sącz
ul. Magazynowa 5
33-340 Stary Sącz

Realizacja porozumienia w zakresie powierzenia 
nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie 
stanowiących własności Skarbu Państwa

ORL

22.
Urząd Gminy Rytro
33-343 Rytro 265

Realizacja porozumienia w zakresie cechowania 
drewna i wystawiania świadectw legalności 
pozyskania drewna

ORL

23.
Nadleśnictwo Gorlice 
34-700 Zagórzany 343

Realizacja porozumienia w zakresie powierzenia 
nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie 
stanowiących własności Skarbu Państwa

ORL

24.

Koło Łowieckie "Szarak"
 w Nowym Sączu
Marcinkowice 394 
33-393 Chełmiec

Przestrzeganie warunków umowy o dzierżawę ob-
wodów łowieckich

ORL

25.

Koło Łowieckie "Żbik" w Nowym 
Sączu
ul. Lwowska 91
33-300 Nowy Sącz

Przestrzeganie warunków umowy o dzierżawę ob-
wodów łowieckich

ORL

26.

Podmioty prowadzące działalność 
gospodarczą - wg złożonych 
wniosków o zmianę lub wydanie 
zezwolenia na zbieranie lub 
przetwarzanie odpadów

Udział w kontrolach przeprowadzanych przez 
MWIOŚ w zakresie spełniania wymagań 
określonych w przepisach ochrony środowiska – 
przed udzieleniem/zmianą zezwolenia na zbieranie 
lub przetwarzanie odpadów 

ORL

27. Wykonanie wg złożonego projektu
Dwie kontrole w zakresie wykonywania prac 
geologicznych objętych zatwierdzonymi projektami 
(art. 158 pkt 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze)

ORL

28.

Import Samochodów „MEKPOL” 
Eugeniusz Mężyk
Cieniawa 27
33-333 Ptaszkowa

Kontrola w zakresie wykonywania przez 
przedsiębiorcę uprawnień z tytułu udzielonej 
koncesji (art. 158 pkt 2 ustawy Prawo geologiczne i 
górnicze)

ORL

29.
GTA ZASADNY ANDRZEJ
Zawadka 67
33-312 Tęgoborze

- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): warunki 
lokalowe, środki dydaktyczne, plac do wykonywania
manewrów,  pojazdy przystosowane do nauki jazdy, 
uprawnienia  instruktorów,
- przebieg procesu nauczania,
- dokumentacja: ewidencja osób szkolonych, karty 
przeprowadzonych zajęć

KT

30.

AUTO SZKOŁA EKSPERT
DAWID TWARDOWSKI
Rytro 483
33-343 Rytro

- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): warunki 
lokalowe, środki dydaktyczne, plac do wykonywania
manewrów,  pojazdy przystosowane do nauki jazdy, 
uprawnienia  instruktorów,
- przebieg procesu nauczania,
- dokumentacja: ewidencja osób szkolonych, karty 
przeprowadzonych zajęć

KT
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31.

ROMAN SURMA OŚRODEK 
SZKOLENIA KIEROWCÓW
„AUTO - LUZ”,
Jastrzębik 41a,
33-370 Muszyna

- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): warunki 
lokalowe, środki dydaktyczne, plac do wykonywania
manewrów,  pojazdy przystosowane do nauki jazdy, 
uprawnienia  instruktorów,
- przebieg procesu nauczania,
- dokumentacja: ewidencja osób szkolonych, karty 
przeprowadzonych zajęć

KT

32.

Albert Słaby „AS”
Ośrodek Szkolenia Kierowców,
Łazy Biegonickie 32,
33-340 Stary Sącz

- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): warunki 
lokalowe, środki dydaktyczne, plac do wykonywania
manewrów,  pojazdy przystosowane do nauki jazdy, 
uprawnienia  instruktorów,
- przebieg procesu nauczania,
- dokumentacja: ewidencja osób szkolonych, karty 
przeprowadzonych zajęć

KT

33.

PTASZKOWSKI JERZY, OŚRODEK 
SZKOLENIA KIEROWCÓW, 
USŁUGI FINANSOWE I 
UBEZPIECZENIOWE 
JUREK PTASZKOWSKI,
Królowa Górna 67,
33-334 Kamionka Wielka

- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): warunki 
lokalowe, środki dydaktyczne, plac do wykonywania
manewrów,  pojazdy przystosowane do nauki jazdy, 
uprawnienia  instruktorów,
- przebieg procesu nauczania,
- dokumentacja: ewidencja osób szkolonych, karty 
przeprowadzonych zajęć

KT

34.

OŚRODEK SZKOLENIA 
KIEROWCÓW „LEŚNIAK”
Stanisław Leśniak,
Witowice Dolne,
33-314 Łososina Dolna

- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): warunki 
lokalowe, środki dydaktyczne, plac do wykonywania
manewrów,  pojazdy przystosowane do nauki jazdy, 
uprawnienia  instruktorów,
- przebieg procesu nauczania,
- dokumentacja: ewidencja osób szkolonych, karty 
przeprowadzonych zajęć

KT

35.

OŚRODEK SZKOLENIA 
KIEROWCÓW FORMUŁA „L” 
IRENEUSZ KAPUSTA,
Podegrodzie 10,
33-386 Podegrodzie

- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): warunki 
lokalowe, środki dydaktyczne, plac do wykonywania
manewrów,  pojazdy przystosowane do nauki jazdy, 
uprawnienia  instruktorów,
- przebieg procesu nauczania,
- dokumentacja: ewidencja osób szkolonych, karty 
przeprowadzonych zajęć

KT

36.

PTASZKOWSKI JEREMIASZ, 
NAUKA JAZDY I PILOTAŻU 
VMAX,
33-330 Grybów,
ul. Kościuszki 5

- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): warunki 
lokalowe, środki dydaktyczne, plac do wykonywania
manewrów,  pojazdy przystosowane do nauki jazdy, 
uprawnienia  instruktorów,
- przebieg procesu nauczania,
- dokumentacja: ewidencja osób szkolonych, karty 
przeprowadzonych zajęć

KT

37.

MAŁOPOLSKIE CENTRUM 
SZKOLENIA KIEROWCÓW 
„FUKS”
KRZYSZTOF GROŃ,
Królowa Polska 118,
33-334 Kamionka Wielka

- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): warunki 
lokalowe, środki dydaktyczne, plac do wykonywania
manewrów,  pojazdy przystosowane do nauki jazdy, 
uprawnienia  instruktorów,
- przebieg procesu nauczania,
- dokumentacja: ewidencja osób szkolonych, karty 
przeprowadzonych zajęć

KT

38.

LITWIŃSKI TRANSPORT-SPRZĘT-
BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
33-312 Tęgoborze,
ul. św. Krzysztofa 26

- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): warunki 
lokalowe, środki dydaktyczne, plac do wykonywania
manewrów,  pojazdy przystosowane do nauki jazdy, 
uprawnienia  instruktorów,
- przebieg procesu nauczania,
- dokumentacja: ewidencja osób szkolonych, karty 
przeprowadzonych zajęć

KT
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39.

START
PAULINA GROMALA
Królowa Górna 104
33-334 Kamionka Wielka

- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): warunki 
lokalowe, środki dydaktyczne, plac do wykonywania
manewrów,  pojazdy przystosowane do nauki jazdy, 
uprawnienia  instruktorów,
- przebieg procesu nauczania,
- dokumentacja: ewidencja osób szkolonych, karty 
przeprowadzonych zajęć

KT

40.

ETB-Group
Edward Olech,
Biczyce Dolne 17,
33-395 Chełmiec

- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): warunki 
lokalowe, środki dydaktyczne, plac do wykonywania
manewrów,  pojazdy przystosowane do nauki jazdy, 
uprawnienia  instruktorów,
- przebieg procesu nauczania,
- dokumentacja: ewidencja osób szkolonych, karty 
przeprowadzonych zajęć

KT

41.

Perfect Driver OSK
Przemysław Skoczeń,
33-340 Stary Sącz,
ul. Dąbrowskiego 6

- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): warunki 
lokalowe, środki dydaktyczne, plac do wykonywania
manewrów,  pojazdy przystosowane do nauki jazdy, 
uprawnienia  instruktorów,
- przebieg procesu nauczania,
- dokumentacja: ewidencja osób szkolonych, karty 
przeprowadzonych zajęć

KT

42.
Artur Ziaja Prywatna Nauka Jazdy,
33-340 Stary Sącz,
ul. Żwirki i Wigury 22

- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): warunki 
lokalowe, środki dydaktyczne, plac do wykonywania
manewrów,  pojazdy przystosowane do nauki jazdy, 
uprawnienia  instruktorów,
- przebieg procesu nauczania,
- dokumentacja: ewidencja osób szkolonych, karty 
przeprowadzonych zajęć

KT

43.

OŚRODEK SZKOLENIA 
KIEROWCÓW SKUTER
Iwona Skut,
Podegrodzie 406,
33-386 Podegrodzie

- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): warunki 
lokalowe, środki dydaktyczne, plac do wykonywania
manewrów,  pojazdy przystosowane do nauki jazdy, 
uprawnienia  instruktorów,
- przebieg procesu nauczania,
- dokumentacja: ewidencja osób szkolonych, karty 
przeprowadzonych zajęć

KT

44.

Paweł Mikulski - Ośrodek Szkolenia 
Kierowców
„Kloss”,
Krużlowa Wyżna 137,
33-325 Krużlowa Wyżna

- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): warunki 
lokalowe, środki dydaktyczne, plac do wykonywania
manewrów,  pojazdy przystosowane do nauki jazdy, 
uprawnienia  instruktorów,
- przebieg procesu nauczania,
- dokumentacja: ewidencja osób szkolonych, karty 
przeprowadzonych zajęć

KT

45.

NAUKA JAZDY
Totoś Sławomir,
Kamianna 54,
33-336 Łabowa

- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): warunki 
lokalowe, środki dydaktyczne, plac do wykonywania
manewrów,  pojazdy przystosowane do nauki jazdy, 
uprawnienia  instruktorów,
- przebieg procesu nauczania,
- dokumentacja: ewidencja osób szkolonych, karty 
przeprowadzonych zajęć

KT
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46.

PTASZKOWSKI MARIAN
SZKOLENIE KIEROWCÓW,
Królowa Górna 53,
33-334 Kamionka Wielka

- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): warunki 
lokalowe, środki dydaktyczne, plac do wykonywania
manewrów,  pojazdy przystosowane do nauki jazdy, 
uprawnienia  instruktorów,
- przebieg procesu nauczania,
- dokumentacja: ewidencja osób szkolonych, karty 
przeprowadzonych zajęć

KT

47.

Nauka Jazdy M.MARCZYK
Monika Marczyk,
33-340 Stary Sącz,
ul. Batorego 5

- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): warunki 
lokalowe, środki dydaktyczne, plac do wykonywania
manewrów,  pojazdy przystosowane do nauki jazdy, 
uprawnienia  instruktorów,
- przebieg procesu nauczania,
- dokumentacja: ewidencja osób szkolonych, karty 
przeprowadzonych zajęć

KT

48.

Przedsiębiorstwo Handlowo 
Usługowe„Lider” s.c.,
Paweł Liber, Stanisław Liber
Podrzecze 92,
33-386 Podegrodzie

- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): warunki 
lokalowe, środki dydaktyczne, plac do wykonywania
manewrów,  pojazdy przystosowane do nauki jazdy, 
uprawnienia  instruktorów,
- przebieg procesu nauczania,
- dokumentacja: ewidencja osób szkolonych, karty 
przeprowadzonych zajęć

KT

49.
OSK-Stanisław Bugara,
Mogilno 246,
33-326 Mogilno

- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): warunki 
lokalowe, środki dydaktyczne, plac do wykonywania
manewrów,  pojazdy przystosowane do nauki jazdy, 
uprawnienia  instruktorów,
- przebieg procesu nauczania,
- dokumentacja: ewidencja osób szkolonych, karty 
przeprowadzonych zajęć

KT

50.

AKADEMIA TRANSPORTU 
DROGOWEGO
Anna Olech,
Biczyce Dolne 142,
33-395 Chełmiec

- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): warunki 
lokalowe, środki dydaktyczne, plac do wykonywania
manewrów,  pojazdy przystosowane do nauki jazdy, 
uprawnienia  instruktorów,
- przebieg procesu nauczania,
- dokumentacja: ewidencja osób szkolonych, karty 
przeprowadzonych zajęć

KT

51.

OŚRODEK SZKOLENIA 
KIEROWCÓW „SZARATA”
Tomasz  Szarata,
Wielogłowy 200,
33-311 Wielogłowy

- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): warunki 
lokalowe, środki dydaktyczne, plac do wykonywania
manewrów,  pojazdy przystosowane do nauki jazdy, 
uprawnienia  instruktorów,
- przebieg procesu nauczania,
- dokumentacja: ewidencja osób szkolonych, karty 
przeprowadzonych zajęć

KT

52.

MAREK LITWIŃSKI
FIRMA TRANSPORTOWO-
USŁUGOWA,
Łososina Dolna 209,
33-314 Łososina Dolna

- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): warunki 
lokalowe, środki dydaktyczne, plac do wykonywania
manewrów,  pojazdy przystosowane do nauki jazdy, 
uprawnienia  instruktorów,
- przebieg procesu nauczania,
- dokumentacja: ewidencja osób szkolonych, karty 
przeprowadzonych zajęć

KT
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53.

Zakład Usługowo-Handlowo-
Produkcyjny Eugeniusz Pawłowski,
Łososina Dolna 314,
33-314 Łososina Dolna

- zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa 
w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
110, z późn. zm.),
- prawidłowość wykonywania badań technicznych 
pojazdów,
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji

KT

54.
„KARMOT KIEĆ” Spółka Jawna,
ul. Kościuszki 30,

33-330 Grybów

- zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa 
w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
110, z późn. zm.),
- prawidłowość wykonywania badań technicznych 
pojazdów,
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji

KT

55.
Dominik Filipowicz  FIDO
Ptaszkowa 842
33-333 Ptaszkowa

- zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa 
w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
110, z późn. zm.),
- prawidłowość wykonywania badań technicznych 
pojazdów,
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji

KT

56.

Firma Handlowo-Usługowa
Artur Woźniak,
Mszalnica 317,

33-334 Kamionka Wielka

- zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa 
w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
110, z późn. zm.),
- prawidłowość wykonywania badań technicznych 
pojazdów,
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji

KT

57.
Firma Handlowo-Usługowa
“GRÓD” Zofia Czop,
33-393 Marcinkowice 435

- zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa 
w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
110, z późn. zm.),
- prawidłowość wykonywania badań technicznych 
pojazdów,
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji

KT

58.
Diagnostyka Samochodowa
„AUTO-Test” s.c.,
ul. Magazynowa 5,

33-340 Stary Sącz

- zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa 
w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
110, z późn. zm.),
- prawidłowość wykonywania badań technicznych 
pojazdów,
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji

KT

59.

„OWOPOL” Rusnarczyk i Koza
Spółka Jawna,
Łącko 710,

33-390 Łącko

- zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa 
w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
110, z późn. zm.),
- prawidłowość wykonywania badań technicznych 
pojazdów,
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji

KT
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60.
AUTO-TEST-GROMNIK s.c.
Jan Bednarek, Kazimierz Bednarek,
33-335 Nawojowa 659

- zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa 
w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
110, z późn. zm.),
- prawidłowość wykonywania badań technicznych 
pojazdów,
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji

KT

61.

Firma Handlowo-Usługowa 
„GRÓD”,
Podegrodzie 210,
33-386 Podegrodzie

- zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa 
w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
110, z późn. zm.),
- prawidłowość wykonywania badań technicznych 
pojazdów,
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji

KT

62.
„Mo-BRUK” S.A.
Łęki 115,
33-322 Korzenna

- zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa 
w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
110, z późn. zm.),
- prawidłowość wykonywania badań technicznych 
pojazdów,
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji

KT

63.

AUTO JANO
Jan Ogórek,
Nowa Wieś 202 A,
33-336 Łabowa

- zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa 
w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
110, z późn. zm.),
- prawidłowość wykonywania badań technicznych 
pojazdów,
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji

KT

64.

HABART Auto-Diagnostyka Service
Anna, Bartosz, Maciej Hajduga.,
Powroźnik 39,
33-370 Muszyna

- zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa 
w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
110, z późn. zm.),
- prawidłowość wykonywania badań technicznych 
pojazdów,
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji

KT

65.

STANLAK Kompleksowe Naprawy 
Powypadkowe, Pomoc Drogowa 24H
Stanisław Opoka,
33-300 Nowy Sącz,
Librantowa 142

- zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa 
w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
110, z późn. zm.),
- prawidłowość wykonywania badań technicznych 
pojazdów,
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji

KT
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66.

MOTO SOWA
Wojciech Sowa,
Wielopole 140,
33-311 Wielogłowy

- zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa 
w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
110, z późn. zm.),
- prawidłowość wykonywania badań technicznych 
pojazdów,
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji

KT

67.

Spółdzielczy Zakład Produkcyjno-
Usługowy
w Grybowie
z/s w Białej Niżnej,
Biała Niżna,
33-330 Grybów

- zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa 
w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
110, z późn. zm.),
- prawidłowość wykonywania badań technicznych 
pojazdów,
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji

KT

68.

Szewczyk FIRMA 
MOTORYZACYJNA Sławomir 
Szewczyk,
Gołkowice Dolne 181,
33-388 Gołkowice Dolne

- zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa 
w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
110, z późn. zm.),
- prawidłowość wykonywania badań technicznych 
pojazdów,
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji

KT

69.

„LITWIŃSKI” Transport-Sprzęt-
Budownictwo

Piotr Litwiński,
ul. Św. Krzysztofa 26,
33-312  Tęgoborze

- zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa 
w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
110, z późn. zm.),
- prawidłowość wykonywania badań technicznych 
pojazdów,
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji

KT

70.
ŁĄCKO COMPANY s.c.,
ul. Zawodzie 2,

33-380 Krynica-Zdrój

- zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa 
w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
110, z późn. zm.),
- prawidłowość wykonywania badań technicznych 
pojazdów,
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji

KT

71.

Szewczyk FIRMA 
MOTORYZACYJNA Sławomir 
Szewczyk,
Nowa Wieś 203,

33-336 Łabowa

- zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa 
w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
110, z późn. zm.),
- prawidłowość wykonywania badań technicznych 
pojazdów,
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji

KT

72.

Firma Mechanika Pojazdowa
Jan Bednarek,
Łęki 73,
33-314 Łososina Dolna

- zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa 
w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
110, z późn. zm.),
- prawidłowość wykonywania badań technicznych 
pojazdów,
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji

KT
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73.

ROB-MET”
Robert Bednarski,
Rożnów 28,
33-316 Rożnów

- zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa 
w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
110, z późn. zm.),
- prawidłowość wykonywania badań technicznych 
pojazdów,
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji

KT

74.

Edyta Sekuła
Działalność Handlowo-Usługowa,
Binczarowa 290,
33-332 Florynka

- zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa 
w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
110, z późn. zm.),
- prawidłowość wykonywania badań technicznych 
pojazdów,
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji

KT

75.

Łącki Kazimierz Przedsiębiorstwo 
Obrotu Węglem i Peletem  WĘGLÓ-
PELET
33-350 Piwniczna-Zdrój
ul. Krakowska 28

- zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa 
w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
110, z późn. zm.),
- prawidłowość wykonywania badań technicznych 
pojazdów,
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji

KT

76.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.,
Powroźnik 140,
33-370 Muszyna

- zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa 
w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
110, z późn. zm.),
- prawidłowość wykonywania badań technicznych 
pojazdów,
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji

KT

77.

Przedsiębiorstwo Usługowo-
Handlowe
„AUTO-Complex”   Sp. z o.o.,
Wielogłowy 188,

33-311 Wielogłowy,

- zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa 
w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
110, z późn. zm.),
- prawidłowość wykonywania badań technicznych 
pojazdów,
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji

KT

78.

A-TRANS Agnieszka Ormanty 
Paszyn 472
33-326 Mogilno

- zgodność prowadzonej działalności z warunkami 
licencji, zezwolenia lub zaświadczenia,
- spełnianie warunków będących podstawą wydania 
licencji, zezwolenia lub zaświadczenia, określonych 
w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140, z późn. 
zm.)

KT

79.
Bartłomiej Krówczyński FHU
33-370 Powroźnik 211

- zgodność prowadzonej działalności z warunkami 
licencji, zezwolenia lub zaświadczenia,
- spełnianie warunków będących podstawą wydania 
licencji, zezwolenia lub zaświadczenia, określonych 
w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140, z późn. 
zm.)

KT
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80.

F.H.U.T. „STUDZIŃSKI”
Piotr Studziński
Bilsko 193
33-314 
Łososina Dolna

- zgodność prowadzonej działalności z warunkami 
licencji, zezwolenia lub zaświadczenia,
- spełnianie warunków będących podstawą wydania 
licencji, zezwolenia lub zaświadczenia, określonych 
w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140, z późn. 
zm.)

KT

81.

Rafał Arendarczyk
F.H.U. ARPOL
Skrudzina 68a
33-388 Gołkowice Dolne

- zgodność prowadzonej działalności z warunkami 
licencji, zezwolenia lub zaświadczenia,
- spełnianie warunków będących podstawą wydania 
licencji, zezwolenia lub zaświadczenia, określonych 
w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140, z późn. 
zm.)

KT

82.
FIRMA „4-CARS”
Magdalena Mróz

- zgodność prowadzonej działalności z warunkami 
licencji, zezwolenia lub zaświadczenia,
- spełnianie warunków będących podstawą wydania 
licencji, zezwolenia lub zaświadczenia, określonych 
w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140, z późn. 
zm.)

KT

83.

USŁUGI KOPARKĄ, 
TRANSPORT i HANDEL
Tomasz DRABIK
Stadła 143
33-386 Podegrodzie

- zgodność prowadzonej działalności z warunkami 
licencji, zezwolenia lub zaświadczenia,
- spełnianie warunków będących podstawą wydania 
licencji, zezwolenia lub zaświadczenia, określonych 
w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140, z późn. 
zm.)

KT

84.

F.H.U.P.
Marcin Twardowski
33-386 Podegrodzie 147

- zgodność prowadzonej działalności z warunkami 
licencji, zezwolenia lub zaświadczenia,
- spełnianie warunków będących podstawą wydania 
licencji, zezwolenia lub zaświadczenia, określonych 
w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140, z późn. 
zm.)

KT

85.
Tadeusz Szafrański
Firma Usługowo-Handlowa
33-323 Lipnica Wielka 67

- zgodność prowadzonej działalności z warunkami 
licencji, zezwolenia lub zaświadczenia,
- spełnianie warunków będących podstawą wydania 
licencji, zezwolenia lub zaświadczenia, określonych 
w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140, z późn. 
zm.)

KT

86.

Kmak Anna
Firma Handlowo-Usługowa
Bogusz 113
33-334 Kamionka Wielka

- zgodność prowadzonej działalności z warunkami 
licencji, zezwolenia lub zaświadczenia,
- spełnianie warunków będących podstawą wydania 
licencji, zezwolenia lub zaświadczenia, określonych 
w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140, z późn. 
zm.)

KT

87.

Janusz Rusnak
P.P.H.U. „INTER-STYL”
33-386 Podegrodzie 193

- zgodność prowadzonej działalności z warunkami 
licencji, zezwolenia lub zaświadczenia,
- spełnianie warunków będących podstawą wydania 
licencji, zezwolenia lub zaświadczenia, określonych 
w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140, z późn. 
zm.)

KT
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88.
Usługi Koparko-Ładowarką
Stanisław Kądziołaka
33-93 Marcinkowice 88

- zgodność prowadzonej działalności z warunkami 
licencji, zezwolenia lub zaświadczenia,
- spełnianie warunków będących podstawą wydania 
licencji, zezwolenia lub zaświadczenia, określonych 
w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140, z późn. 
zm.)

KT

89.

Ryszard Duda
F.H.U. ALT-CAR S.C.
Stadła 214
33-386 Podegrodzie

- zgodność prowadzonej działalności z warunkami 
licencji, zezwolenia lub zaświadczenia,
- spełnianie warunków będących podstawą wydania 
licencji, zezwolenia lub zaświadczenia, określonych 
w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140, z późn. 
zm.)

KT

Id: 860CFB88-6617-43EA-B7DC-EFB678435A42. Przyjęty Strona 11


	Wielogłowy 188,
	33-311 Wielogłowy,



