KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
ul. Podgórna 22
65- 424 Zielona Góra
tel.: (+48) 68 45 64 100 faks: (+48) 68 45 64 155
e-mail: UrzadMiasta@um.zielona-gora.pl

EW-40
OR.0143.33.2013

UZYSKANIE
UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Komunikacji, ul. Sienkiewicza 8a,
sala operacyjna wydziału: stanowiska nr 10 i 11,
tel.: (+48) 68 45 64 904 i 45 64 908 e-mail: komunikacja@um.zielona-gora.pl.
WYMAGANE DOKUMENTY
wymagane dokumenty złożone przy tworzeniu profilu kandydata na kierowcę- procedura wg karty
usługi publicznej EW-96 - utworzenie profilu kandydata na kierowcę,
dowód wniesienia opłaty:
- za wydanie prawa jazdy,
- ewidencyjnej.
dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem zameldowania.
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
do miesiąca,
w 80% do 14 dni,
sprawdzenie, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru możliwe jest telefonicznie tel. (+48) 68 45 64 900
lub pod adresem www.zielona-gora.pl dział: Informator urzędowy - e-Urząd.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
dokument: prawo jazdy,
odbiór:
- osobiście po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości,
- możliwe jest doręczenie pocztą listem poleconym za potwierdzeniem odbioru,
(wówczas należy zaznaczyć to na wniosku).
OPŁATY
100,00 zł za prawo jazdy,
0,50 zł opłata ewidencyjna,
można uiścić:
- na miejscu w siedzibie Wydziału Komunikacji na ul. Sienkiewicza 8a w agencji PKO BP S.A. albo
- w kasie urzędu przy ul. Podgórnej 22 (parter) albo
- przelewem na konto PKO BP S.A. I Oddział Zielona Góra nr 24 1020 5402 0000 0502 0191 2708,
wykaz placówek banku, w których można dokonać bez prowizji wpłaty na rzecz Urzędu jest dostępny w
Biuletynie Informacji Publicznej w dziale: Budżet i finanse – Numery rachunków bankowych.
TRYB ODWOŁAWCZY
odwołania rozpatruje Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze (ul. Aleja
Niepodległości 7, 65-048 Zielona Góra),
termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji; odwołanie należy złożyć za pośrednictwem
Prezydenta Miasta Zielona Góra.
DODATKOWE INFORMACJE
prawa jazdy wykonywane są w Warszawie, stąd termin odbioru dokumentu nie zależy od Urzędu Miasta
Zielona Góra,
okres ważności prawa jazdy:
- prawo jazdy kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T wydaje się na okres 15 lat; okres może być krótszy
o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego,
- prawo jazdy kategorii: C1, C1+E, D1, D1+E, D lub D+E wydaje się na okres 5 lat; okres ten jednak nie
może być dłuższy niż okres wynikający z orzeczenia lekarskiego i psychologicznego,
warunkiem wysłania zamówienia na prawo jazdy jest wniesienie wymaganych opłat,
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UZYSKANIE
UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI
PODSTAWA PRAWNA
ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.),
rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie
wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r.. poz.
1005),
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),
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej
stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2013 r., poz.617).

pracownik KM
opracowano 10.07.2013 r.

Zastępca Naczelnika KM
sprawdzono 10.07.2013 r.
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Sekretarz Miasta
zatwierdzono 10.07.2013 r.

