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KARTA INFORMACYJNA <WYDANIE PRAWA JAZDY PO EGZAMINIE>
Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
(Dz. U. z 2017 r., poz. 978 ze zm.).
2. 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 ze zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów
stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
(Dz. U. z 2016 r., poz. 702).
4. 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).
5. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia
2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej
porzychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów
i Kierowców (Dz. U. z 2016 r., poz. 1377 ze zm.).
6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.).
7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.).

Wymagane dokumenty

1. Informacja o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego
dla osoby zamieszczonej w profilu kandydata na kierowcę
z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.
2. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłaty
ewidencyjnej od osoby ubiegającej się o wydanie prawa
jazdy,
3. Dowód osobisty, cudzoziemcy – paszport, do wglądu.

Komórka odpowiedzialna Biuro Komunikacji
za prowadzenie sprawy tel. 74 64 88 570, fax: 74 64 88 575
Miejsce składania
dokumentów

Biuro Komunikacji jest usytuowane w pobliżu Ratusza – róg
ulicy Sienkiewicza i Placu Magistrackiego
- ul. Henryka Sienkiewicza 9 – wejście „B”, od Pasażu
Okrężnego.
Biuro Komunikacji przyjmuje klientów:
w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 7.30 do 15.30,

we wtorki od 7.30 do 16.30, w piątki od 7.30 do 14.30.
Termin załatwienia sprawy 1. Biuro Komunikacji zamawia dokument
prawa jazdy
w PWPW S.A w Warszawie.
2. Producent przesyła wyprodukowane prawo jazdy w terminie
nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania zamówienia
Opłaty

Opłatę w wysokości 100,50 zł (100,00 zł koszt prawa jazdy,
0,50 zł opłata ewidencyjna) za wydanie prawa jazdy wraz
z opłatą ewidencyjną należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego
w Wałbrzychu w PKO Banku Polskim S.A.
84 1020 3668 0000 5502 0430 2006.
Opłatę skarbową za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł od
każdego stosunku pełnomocnictwa uiszcza się na konto Urzędu
Miejskiego w Wałbrzychu w PKO Banku Polskim S.A.
52 1020 3668 0000 5102 0430 0935.
Posiadamy terminale płatnicze i wyżej wymienione opłaty
można uiścić na miejscu przy wykorzystaniu karty płatniczej.
Opłaty skarbowej za pełnomocnictwo nie pobiera się jeżeli
udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub
rodzeństwu.
W Biurze Obsługi Klienta przy ul. H. Sienkiewicza 6-8 znajduje
się PUNKT KASOWY, który przyjmuje – bez prowizji –
wszelkie opłaty na konto dochodów Gminy Wałbrzych.
Punkt Kasowy jest czynny od godz. 7.30 do 15.30 z dwiema
przerwami: 11.00-11.20, 14.45-15.00.
Oryginał dowodu wniesionej opłaty należy dołączyć do
wniosku o wydanie prawa jazdy.

Tryb odwoławczy

Przysługuje tryb odwoławczy do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Prezydenta
Miasta Wałbrzycha w terminie 14 dni od dnia doręczenia
decyzji.

Informacje dodatkowe

1. W przypadku rozszerzenia uprawnień do kierowania
pojazdami przy odbiorze prawa jazdy należy przedstawić,
oprócz dowodu osobistego, również dotychczasowe prawo
jazdy celem unieważnienia.
2. Prawo jazdy odbiera się w zależności od wnioskowanego we
wniosku sposobu jego przekazania tj. osobiście lub
za pośrednictwem poczty, z wyjątkiem przypadku, w którym
warunkiem otrzymania nowego dokumentu jest zwrot
dotychczas posiadanego.
3. Dokument prawa jazdy jest wysyłany (na wniosek klienta) za
pośrednictwem operatora pocztowego w terminie 2 dni
roboczych od dnia otrzymania od producenta.

Na życzenie klienta wysyłane jest powiadomienie SMS lub
e-mail o możliwości odbioru prawa jazdy.

