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Nazwa usługi:

WYMIANA PRAWA JAZDY PRAWA JAZDY DLA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH (art. 15 Ustawy
o kierujących pojazdami)
Podstawa prawna:
•

Ustawa o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 Nr 30 poz 151 z późn.zm), wraz z przepisami wykonawczymi;

Dokonanie wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji
wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej lub ukończenia szkolenia okresowego:
•
•
•
•
•
•
•

wniosek;
kserokopia posiadanego prawa jazdy (oryginał do wglądu);
jedna wyraźna, aktualna fotografia o wymiarze 3,5 cm x 4,5cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z
ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem;
dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazd 100 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna;
świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej,
kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, szkolenia okresowego albo karty
kwalifikacji kierowcy wydanej w państwie członkowskim Unii Europejskiej;
orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowcy.

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

Opłaty:
Za wydane prawo jazdy należy uiścić opłatę w wysokości 100,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 100,00 zł oraz opłata
ewidencyjna 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:
Wydanie nowego prawa jazdy następuje w drodze decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni od daty złożenia wymaganych
dokumentów.

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
Wydziału Komunikacji i Transportu
ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
tel. (87) 425-47-12
fax: (87) 425-47-11
00

00

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:

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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Miejsce na notatki:
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