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Nazwa usługi:

WYDANIE ZATRZYMANEGO PRAWA JAZDY
Podstawa prawna:
• Ustawa o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 Nr 30 poz. 151 z późn. zm);
•

•

•

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie postępowania z kierowcami
naruszającymi przepisy ruchu drogowego ( Dz. U. 2012 poz. 488);
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o
uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 2, poz. 15 z 2004r);

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie
wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Osoby, wobec których wydana została decyzja o zatrzymaniu bądź cofnięciu uprawnień:
•
•

na okres przekraczający 1 rok;
po przekroczeniu limitu punktów karnych;

zobowiązane są do złożenia w Wydziale Komunikacji wniosku wraz z jedną wyraźną, aktualną fotografią o wymiarze
3,5 cm x 4,5cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym
lewym uchem, w przypadku wydania wcześniej skierowania na badania: orzeczenie lekarskie od lekarza uprawnionego
do badań kierowców, orzeczenie psychologiczne.
. Osoby te otrzymują Profil Kandydata na Kierowcę (PKK), który jest konieczny do przystąpienia do egzaminu
sprawdzającego kwalifikację kierowcy w WORD.
Odbiór prawa jazdy zatrzymanego na okres krótszy niż 12 miesięcy:
• wniosek (opłata ewidencyjna 0,50 zł);
• dowód osobisty (do wglądu).
Odbiór prawa jazdy po cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami na okres nie przekraczający 12 miesięcy:
• wniosek (opłata skarbowa 10,00 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna);
• dowód osobisty (do wglądu);
• orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami, w przypadku cofnięcia ze względu na
stan zdrowia,

W przypadku pobrania wniosku z Internetu należy go wydrukować obustronnie na jednej kartce formatu A4 w
układzie poziomym).

Opłaty:
Za wydanie prawa jazdy zatrzymanego uiszcza się opłatę ewidencyjną 0,50 zł na konto Starostwa Powiatowego w
Piszu nr konta 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.
Za wydanie prawa jazdy po cofnięciu uiszcza się opłatę w wysokości 10,50 zł (w tym 10 zł opłata skarbowa na konto
Urzędu Miejskiego w Piszu nr konta: 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 oraz 0,50 zł na konto Starostwa
Powiatowego w Piszu nr konta 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.
(warunkiem uznania opłaty bądź przelewu jest prawidłowe opisanie na dokumencie płatniczym podstawy
opłaty, na którą każdorazowo składa się opłata komunikacyjna i opłata ewidencyjna w kwotach wymienionych
powyżej).
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Sprawa załatwiana jest niezwłocznie, a jeżeli prawo jazdy zatrzymane było na okres dłuższy niż 1 rok, po przekazaniu
dokumentów, po zdaniu egzaminu sprawdzającego kwalifikacje i ewentualnemu dostarczeniu orzeczenia lekarskiego,
jeśli było ono wymagane.
Wydanie lub odmowa wydania zatrzymanego prawa jazdy następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
Wydziału Komunikacji i Transportu
UWAGA! Ostatnia aktualizacja 10.07.2013 r.
Starostwo Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1

www.powiat.pisz.pl
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Poniedziałek – Piątek 8 -14
Punkt obsługi interesanta pok. nr 11 - parter
Tryb odwoławczy:
Od decyzji odmawiającej wydania przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piszu.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
Uwagi:

Miejsce na notatki:
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