URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU
PL. MAGISTRACKI 1, 58-300 WAŁBRZYCH
TEL. 074/66 55 100, FAX 074/66 55 118
www.um.walbrzych.pl
www.bip.um.walbrzych.pl

KARTA INFORMACYJNA <WYDANIE PRAWA JAZDY Z UWAGI NA UTRATĘ,
ZNISZCZENIE LUB ZMIANĘ DANYCH ZAWARTYCH W PRAWIE JAZDY>
Podstawa prawna

Wymagane dokumenty

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, 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. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2018 r, poz. 1044 ze zm.).
6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.).

1. wniosek o wydanie prawa jazdy (wtórnika prawa jazdy)
2. orzeczenie lekarskie lub psychologiczne stwierdzające brak
przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
jeżeli zmiana dotyczy daty ważności uzyskanego
uprawnienia wynikającej
z posiadanego orzeczenia
lekarskiego lub psychologicznego o braku przeciwwskazań
do kierowania pojazdami,
3. kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na
jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz
odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą
wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków,
tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą
wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę
w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów
z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi
oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem
twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być

wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem
złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi
wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku
fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi
szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się
również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku
życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby,
która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej
wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 511 ze zm.); osoba nosząca nakrycie
głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może
załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją
w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni
widoczny
–
w
takim
przypadku
do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności
do
wspólnoty
wyznaniowej
zarejestrowanej
w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie
zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na
zewnętrznym nośniku danych;
4. kserokopia posiadanego prawa jazdy, jeżeli wydanie
dokumentu następuje w wyniku zmiany danych,
5. dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy wraz
z opłatą ewidencyjną.
Wzory dokumentów do
pobrania

Wniosek o wydanie prawa jazdy (załącznik

do rozporządzenia
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.).

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 kwocie 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
Wałbrzychuw
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
Wałbrzycha w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe

1. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście
z uwagi na konieczność podpisania wniosku w obecności
urzędnika.
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 za pośrednictwem
poczty 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.

