
WYMIANA KARTY MOTOROWEROWEJ NA PRAWO JAZDY KAT. AM
Podstawa prawna:
 
• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r., poz. 155). 
• 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 
2012 r. poz. 1005 z późn. zm.).
• 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 (tekst jednolity Dz.U. Nr 83 z 2013r..).
•Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 
2013r poz. 267)
•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)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie prawa jazdy z własnoręcznym podpisem.
2. Załączniki: 

o wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia (lewy profil) o wymiarach 3,5 x 4,5 
cm,

o orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badania 
kierowców,

o pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, jeżeli osoba ubiegająca się o 
wymianę karty motorowerowej na prawo jazdy kat. AM nie ukończyła 18 lat,

o karta motorowerowa do zwrotu.
3. Do wglądu: 

o dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem zameldowania.
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 , III piętro, pokój 307 lub
przelewem na konto nr 82 8717 0009 2001 0000 0055 0001 Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w
Kraśniku (dotyczy opłaty za wydanie prawa jazdy)
  .
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.

IV.  TRYB ODWOŁAWCZY

http://www.powiatkrasnicki.pl/uploader/sprawy/1382344194_WNIOSEK3.pdf


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

VI. UWAGI:
1. 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.
2. Osoba, która nie ukończyła 18 lat odbiera prawo jazdy tylko z rodzicem lub 

opiekunem prawnym.

https://www.kierowca.pwpw.pl/

