
 

KARTA INFORMACYJNA 
Starostwo Powiatowe  w Jarocinie, Al. Niepodległości 10  

tel. 62  747 29 20,   fax 62  747 33 37 

 
Zwrot  prawa jazdy zatrzymanego  do 12 m-cy 

  

Podstawa prawna: art. 103 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - o kierujących pojazdami ( t.j. z 2017 r. poz. 978,        
ze zm.),  rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 lutego 2016 r.  w 
sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami            
( Dz. U. z 2016 r. poz.231 ) 

I. WYMAGANE DOKUMENTY: 

1. "Wniosek ”  ( do pobrania w Referacie Komunikacji ) 

2. Dowód  wniesienia opłaty skarbowej, 

3. Badania  lekarskie/psychologiczne -  wyniki badań powinny być dostarczone  w terminie do 3 miesięcy 
od dnia otrzymania decyzji o skierowaniu na badanie lekarskie i psychologiczne,  

4. Dowód osobisty  - do wglądu. 

 

 

   Uwaga ! 

       O zwrot  dokumentu  można wystąpić po upływie terminu  określonego  w wyroku  sądu, który  orzekł o 
zakazie prowadzenia pojazdów. 

        W przypadku, kiedy w orzeczeniu lekarskim/psychologicznym określono termin następnego badania 
kontrolnego, konieczna będzie wymiana prawa jazdy   

 

II. OPŁATY: 
    

10 zł - opłata skarbowa  za wydanie decyzji administracyjnej  o przywróceniu uprawnień i zwrocie prawa jazdy. 
        

opłatę skarbową można wnieść w punkcie kasowym obok Referatu Komunikacji lub na konto Urzędu 
Miejskiego nr 19 1090 1131 0000 0000 1300 1880 . 

 

III. TERMIN  WYDANIA PRAWA JAZDY:   

 
         Bezzwłocznie po otrzymaniu  wniosku o i  upływie końcowego terminu zatrzymania, 

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

      

   Referat  Komunikacji, Jarocin,  ul. Zaciszna 2A,  pok. nr 1,   tel. 62   747 19 86  (  od poniedziałku do 
piątku  w godz.8.00-14.45, w środy do 15.15 ). 

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY: 

          Odwołanie wnosi się do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem  organu, 
który wydał decyzję, tj. Starosty  Jarocińskiego (odwołanie można wysłać pocztą lub złożyć w Biurze Obsługi 
Interesanta). Odwołanie wnosi się  w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji w sprawie prawa jazdy. 

 

VI. UWAGI: 

        Celem załatwienia sprawy należy pobrać ( w poczekalni referatu  ) numerek D systemu kolejkowego. 
        W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich 

uzupełnienia i złożenia w jednostce odpowiedzialnej za prowadzenie sprawy.  
 

 


