WYMIANA PRAWA JAZDY Z POWODU ZMIANY DANYCH
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 627 z poźn. zm).
• Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 2012 r.
w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z
2016 r. poz. 231).
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r.
w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania
pojazdami (Dz.U. z 2013 r., poz. 83).
•Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z
2016 r., poz. 83).
•Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie
opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
(Dz.U. z 2015 r. Poz. 681).
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie prawa jazdy z własnoręcznym podpisem.
2. Załączniki:,
• orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciw wskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców (w przypadku przedłużenia ważności
dokumentu),
• wyraźną fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z
ciemnymi szkłami, (pozycja frontalna, fotografia wykonana nie wcześniej niż 6-cy przed złożeniem
wniosku),
obustronna kserokopia dotychczasowego prawa jazdy, jeżeli wydanie dokumentu następuje w
wyniku zmiany danych,
•dokument potwierdzający zmianę danych (akt małżeństwa, poświadczenie zameldowania)
• dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy ,
Dla dokumentów sporządzonych w języku obcym wymaga się tłumaczeń przysięgłych.
3.Do wglądu:
• dokument tożsamości właściciela:
a) dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną,
b) paszport oraz dokument poświadczający zameldowanie na terytorium RP w przypadku
cudzoziemca będącego osobą fizyczną,

II. OPŁATY:
1.Opłata administracyjna:
• opłata za wydanie prawa jazdy – 100 zł
2.Opłata ewidencyjna za wydanie:

• prawa jazdy – 0,50 zł
Opłaty można uiścić gotówką w trakcie załatwiania sprawy w kasie Urzędu , I piętro, pokój 108 lub
przelewem na konto nr 82 8717 0009 2001 0000 0055 0001 Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w
Kraśniku (dotyczy opłaty za wydanie prawa jazdy) .
3.Opłata skarbowa:
• za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł.
na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kraśnik:
nr 43 1240 5497 1111 0010 4019 6993
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Prawo jazdy wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej.
Termin załatwiania sprawy - wydania prawa jazdy - wynosi do 30 dni od daty dostarczenia
dokumentów.
Informacje na temat tego, czy druk prawa jazdy jest już do odbioru w tutejszym Urzędzie można
sprawdzić tutaj, podając imię i nazwisko oraz nr PESEL.
IV. DODATKOWE INFORMACJE
Osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdami jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić
starostę o utracie prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem, o zniszczeniu tych dokumentów
w stopniu powodującym ich nieczytelność, a także zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany
danych w min zawartych.
O wydanie wtórnika prawa jazdy może się ubiegać osoba, która przebywa na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na
swoje więzi osobiste lub zawodowe, albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej 6
miesięcy.

