KARTA INFORMACYJNA KD-7
Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
WYMIANA PRAWA JAZDY
Podstawa prawna:
art.10, art. 15, art. 18 i art.124 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.o kierujących pojazdami (t.j.
Dz.U. z 2017 r. poz.978 ze zm.) , § 9 Rozporządzenia 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 ze zm. ), § 1 Rozporządzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11.01.2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie
dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U. z 2013 r. poz. 83),
§ 2 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty
ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.
U. z 2016 r. poz. 1377 ) oraz art. 3,5,6,7 i załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o
opłacie skarbowej (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz.1044).
Wymagane dokumenty:
Wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia (orginalny dokument z urzędu)
oraz:
●

●
●
●

●

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 2011
r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.4)); 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,
kserokopia dotychczasowego prawa jazdy,
pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika.
dodatkowo dowód osobisty lub w przypadku jego braku inny dokument ze zdjęciem i
potwierdzenie z urzędu stałego miejsca zamieszkania,
dowód uiszczenia opłaty za wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania
pojazdami.

Dodatkowo dla osoby ubiegającej się:
●

●

o wymianę wydanego prawa w przypadku rozszerzenia uprawnień: po otrzymaniu z ośrodka
egzaminowania wymaganych dokumentów ( informacje dodatkowe w Karcie Informacyjnej
KD-5),
o wydanie wtórnika prawa jazdy: wniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy i orzeczenie
lekarskie stwierdzającego brak przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem o ile jest
wymagane

Uwaga: wydanie nowego dokumentu następuje pod warunkiem zwrotu dokumentu
wymagającego zmianę danych lub w przypadku wydania wtórnika ( zniszczony) zwrotu
zniszczonego dokumentu.
Opłaty:
opłata ewidencyjna – 0,50 zł
opłata za wydanie prawa jazdy – 100,00 zł
opłata skarbowa:
●
●
●
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- nie podlega gdy pełnomocnictwo jest udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub
rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej oraz za
wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta,
- gdy pełnomocnictwo jest udzielane innej osobie - 17 złotych płatne na konto Gminy
Miejskiej Starogard Gdański nr rachunku: 94 8340 0001 0001 1400 2000 0001.
Uwaga: opłat komunikacyjnych i skarbowych można dokonać w kasie Banku Spółdzielczego w
Starogardzie Gdańskim znajdującej się w siedzibie Starostwa Powiatowego (pokój 010) gdzie
nie pobiera się opłaty manipulacyjnej.
Termin załatwienia sprawy:
30 dni od chwili złożenia wszystkich wymaganych dokumentów
●

Miejsce załatwienia sprawy:
pokój 012, telefon: 587673527, 587673528, fax: 587673531
●

Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek 8:15 - 15:00 , środa 8:15- 16:30 , piątek 8:15 - 13:30
●

Jednostka wykonująca:
Referat Komunikacji – pracownicy zajmujący się prawami jazdy
●

Jednostka nadzorująca:
Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg, telefon 587673534
●

Tryb odwoławczy:
stronie przysługuje wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Gdańsku za pośrednictwem Starosty Starogardzkiego
●

Uwagi:
szczegółowych informacji udzielają Naczelnik i pracownicy Referatu Komunikacji zajmujący
się prawami jazdy
●
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