KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG
URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA

ZWROT PRAWA JAZDY ZATRZYMANEGO NA OKRES
NIEPRZEKRACZAJĄCY 1 ROKU
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Miejsce składania wniosku:
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA – ul. Sudecka 29, pok.
nr 1, tel. (075) 75-46-280.
Wymagane druki:
Wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy
UWAGA! Informujemy, że publikowany na naszych stronach wzór formularza wniosku, po
wypełnieniu i złożeniu podpisu, będzie traktowany jako dokument przygotowany do
rozpoczęcia procedury administracyjnej o ile zostanie wydrukowany na drukarce laserowej
o rozdzielczości 600 dpi oraz przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. Osoby, które
wydrukują nasz wzór formularza bez zastosowania tych warunków, mogą zostać
poproszone o ponowne wypełnienie wniosku na oryginalnym formularzu dostępnym w
Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Jelenia Góra. Utrudnienia te są spowodowane
koniecznością zastosowania się do warunków technicznych skanerów odczytujących dane z
formularzy.
Wymagane załączniki:
• Dowód uiszczenia opłaty skarbowej – patrz punkt 4.
Opłaty:
I. Opłaty skarbowe
• 10 zł – Opłata skarbowa od decyzji o zwrocie prawa jazdy na wniosek osoby, której
zatrzymano prawo jazdy
• 0,50 zł – opłata ewidencyjna - w kasie Urzędu lub na konto: Urząd Miasta w Jeleniej
Górze, Millenium Bank S.A. I/O Jelenia Góra 35 1160 2202 0000 0000 4124 6514
Dokumenty do wglądu:
• Dokument tożsamości: dowód osobisty
Termin załatwienia sprawy:
• niezwłocznie
Wydział realizujący wniosek:
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA – ul. Sudecka 29, pok.
nr 1, tel. (075) 75-46-280.
Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Opłata za odwołanie:
• brak
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego. (tekst
jednolity: Dz. U. 2016 r. ,poz. 23 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2015 r, poz. 783 z
późn. zm.).
• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami ( tekst jednolity Dz. U. z
2015 r. poz. 155 z póź. zmianami)
• Rozporządzenie 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 Spraw Wewnętrznych 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)

Uwagi:
• Kierujący może posiadać tylko jedno ważne prawo jazdy.
11. • Prawo jazdy, w którego zakresie został ustalony zakaz do 1 roku, wydaje się osobie
uprawnionej po upływie okresu orzeczonej kary zakazu prowadzenia pojazdów.
• Sprawa załatwiana jest od ręki, jeżeli wszystkie dane są aktualne.
data utworzenia: 26.08.2005 r.
zatwierdzona przez: Naczelnika Wydziału Komunikacji

