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WYDANIE PRAWA JAZDY
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Spraw Obywatelskich - Referat Komunikacji
II. PODSTAWA PRAWNA:
• Art. 10-13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn.zm.);
• § 5 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)
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie prawa jazdy.
2. Załączniki:
• kolorową fotografię o wymiarach 35 x 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; 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;,
• osoba która nie ukończyła 18 lat może uzyskać prawo jazdy za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna złożoną w
obecności urzędnika lub przed notariuszem,
• orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
• orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem – nie dotyczy
prawa jazdy kat. AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T,
• kserokopia posiadanego prawa jazdy – jeśli posiada,
• dowód wpłaty należnej opłaty.
Do wglądu – dowód osobisty z potwierdzeniem o zameldowaniu lub w przypadku jego braku paszport lub
potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.
IV. OPŁATY:
za blankiet prawa jazdy – 100,00 zł.
Inne – 0,50 zł.
Opłat można dokonać w kasach Biura Obsługi Interesanta czynnych: poniedziałek w godz.7.45 – 18.00, od wtorku do
piątku w godz. 7.45 – 15.45, w opłatomacie lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Siedlce ING Bank
Śląski S.A. 28 1050 1894 1000 0022 1545 6456
V. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Dokumenty składa się osobiście właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy – Urząd Miasta Siedlce
VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Decyzja o wydaniu prawa jazdy
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WYDANIE PRAWA JAZDY
VII. TERMIN ZAŁATWIENIA:
14 dni od daty wpływu dokumentów do Urzędu Miasta
VIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Siedlce w terminie 14 dni
od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie można składać w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko nr 9.
UWAGI:
Informacja o tym, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru i odbiór prawa jazdy – Biuro Obsługi Interesanta,
stanowisko nr 9 czynne: poniedziałek w godz.7.45 – 18.00, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz.7.45 – 15.45,
tel. 25 794 3730

