URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział - Centrum Obsługi Mieszkańców

COM-RK-XVII

ZWROT ZATRZYMANEGO PRAWA JAZDY
Podstawa prawna:
–
–

–

–
–

–

–

ustawa z dn. 20 czerwca 1997r.- prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1290
z późn. zm.)
rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania
dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 z późn.
zm.)
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających
się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 250
z późn. zm.)
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania
z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz.U. z 2012r. Poz. 488)
rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 18 stycznia 2013 r. w
sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania
pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83)
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej
stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1377 z późn. zm.).
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1044
z późn. zm.).

I.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wydanie prawa jazdy (COM-RK-1) - obowiązuje wydruk dwustronny w formacie A4.
2. Załączniki:
̶ orzeczenie lekarskie o którym mowa w art 75 ustawy o kierujących pojazdami wystawione przez
lekarza uprawnionego do badania kierowców,
̶ orzeczenie psychologiczne o którym mowa w art 82 ustawy o kierujących pojazdami wystawione przez
psychologa transportu
3. Do wglądu:
̶ dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem zameldowania.

II.

OPŁATY:

1. Opłatę komunikacyjną (za druk prawa jazdy oraz ewidencyjną): 100,50 zł należy wnieść na rachunek
Miasta Słupska, Plac Zwycięstwa 3 gotówką lub przelewem
na konto nr: 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.
Wpłat gotówkowych (bez prowizji) można dokonać w kasie zlokalizowanej na terenie Urzędu
Miejskiego w Słupsku lub w placówkach mBanku*.
Wpłat bezgotówkowych (za pomocą karty płatniczej) można dokonać na sali obsługi (pok. 2).
2. Opłatę skarbową (za wydanie decyzji): 10 zł należy wnieść na rachunek Miasta Słupska, Plac
Zwycięstwa 3 gotówką lub przelewem
na konto nr: 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010.
Wpłat gotówkowych (bez prowizji) można dokonać w kasie zlokalizowanej na terenie Urzędu
Miejskiego w Słupsku lub w placówkach mBanku.
Wpłat bezgotówkowych (za pomocą karty płatniczej) można dokonać na sali obsługi (pok. 2).

III.

TERMIN ODPOWIEDZI:

Nie dotyczy.
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COM-RK-XVII

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział - Centrum Obsługi Mieszkańców, Plac Zwycięstwa 3, pok. 1-2,
tel. (59)8488327 lub (59)8488347; e-mail: com@um.slupsk.pl;

V.

ODWOŁANIE:

Nie przysługuje.

VI.

UWAGI:

1. Warunkiem zwrotu zatrzymanego prawa jazdy jest ustanie przyczyn zatrzymania.
2. W przypadku zatrzymania prawa jazdy na okres przekraczający 1 rok dodatkowym warunkiem jest
uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sprawdzającego kwalifikacje. Po złożeniu wniosku o zwrot
zatrzymanego prawa jazdy w Centrum Obsługi Mieszkańców generowany jest profil kandydata na
kierowcę (PKK). Indywidualny numer PKK jest konieczny do przystąpienia do egzaminu na prawo
jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Po pozytywnym wyniku egzaminu prawo jazdy
odbiera się w Centrum Obsługi Mieszkańców .
3. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku egzaminu sprawdzającego kwalifikacje dalsze
postępowanie administracyjne prowadzone jest w trybie procedury XXXVI – „Przywrócenie cofniętych
uprawnień”.
4. W przypadku zmiany danych uniemożliwiającej wydanie ostatniego prawa jazdy dalsze postępowanie
prowadzone jest w trybie procedury odpowiedniej do rodzaju zmian.
5. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich
uzupełnienia i złożenia sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę.
6. Prawo jazdy otrzymuje osoba przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185
dni w każdym roku kalendarzowym: ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo z zamiarem
stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste, albo przebywa regularnie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, a jednocześnie, że ze względu na swoje
więzi zawodowe kolejno przebywa w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej,
albo przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi
osobiste, ponieważ przebywa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu wypełniania
zadania o określonym czasie trwania, albo przebywa na terytorium innego państwa ze względu na
podjęte w tym państwie studia lub naukę w szkole.
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