
PRZYWRÓCENIE ZATRZYMANYCH LUB COFNIĘTYCH UPRAWNIEŃ DO
KIEROWANIA POJAZDAMI MECHANICZNYMI

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 978 z
późn. zm).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 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 2013r., poz. 83).
•Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz.U. z 2017
r.,  poz. 1257 z późn zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy
2. Załączniki: 

o orzeczenie  lekarskie  lub  psychologiczne,  w  zależności  z  jakiego  powodu
cofnięto uprawnienia.

o dowód wpłaty/przelewu opłaty ewidencyjnej.
W przypadku  zatrzymania/cofnięcia  powyżej  roku  dodatkowym  warunkiem  jest  uzyskanie
pozytywnego  wyniku  z  egzaminu  kwalifikacyjnego  (po uprzednim pobraniu  ze  Starostwa
Powiatowego   profilu  kandydata  na  kierowcę  w  celu  ustalenia  terminu  na  egzamin  w
Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego). 
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:  za blankiet prawa jazdy - 100,00 zł, w przypadku potrzeby

wymiany.
2. Opłata ewidencyjna - 0,50 zł.
       -10 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji, jeśli zwrot następuje na wniosek.
3.   Opłata  skarbowa:  za  ewentualne  upoważnienie  -  17,00 zł.  na rachunek  bankowy
Urzędu Miasta Kraśnik. Opłatę skarbową można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego.
Piętro I, pokój 108.

https://cms-files.idcom-web.pl/sites/948/wykaz_spraw/541/318910077_8698713pdf.pdf


III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Prawo jazdy wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej

Niezwłocznie  po  złożeniu  wymaganych  dokumentów,  jeżeli  zatrzymane  prawo jazdy  jest
ważne, a orzeczony zakaz trwał do 12 m-cy. 
W przypadku,  jeżeli  orzeczony zakaz  trwał  powyżej  12 m-cy, zwrot  następuje  po zdaniu
egzaminu kontrolnego sprawdzającego kwalifikacje

IV.  TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie  wnosi  się  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w  Lublinie  za
pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji stronie


