URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ

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-71
OR.0143.39.2013

ZAŚWIADCZENIE O POSIADANIU UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Komunikacji, ul. Henryka Sienkiewicza 8A,
sala operacyjna wydziału: stanowiska nr 10, 11, 12
tel.: (+48) 68 45 64 904 i 45 64 908, e-mail: komunikacja@um.zielona-gora.pl
W Wydziale Komunikacji obowiązuje system kolejkowy - należy pobrać z bileterki bilet do usługi E.
WYMAGANE DOKUMENTY
podanie o wydanie zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do kierowania, sporządzone samodzielnie
przez interesanta z uwzględnieniem następujących informacji: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy,
cel wydania zaświadczenia,
albo według ustalonego wzoru dostępnego:
- na stanowiskach nr 10, 11, 12 sali operacyjnej wydziału,
- pod adresem www.zielona-gora.pl → Informator urzędowy → Co i jak załatwić w urzędzie? →
Uprawnienia do kierowania (prawa jazdy),
dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia,
dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
do 7 dni roboczych
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
dokument: zaświadczenie,
w przypadku odmowy: postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia,
odbiór: osobiście po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.
OPŁATY
17,00 zł opłata skarbowa
Numer konta: 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258

-

Opłatę można uiścić:
w agencji PKO BP S.A, znajdującej się w siedzibie Wydziału Komunikacji, ul. Henryka Sienkiewicza 8A,
w kasie Urzędu Miasta, ul. Podgórna 22 (parter),
przelewem na konto PKO BP S.A. I Oddział Zielona Góra.

Wykaz placówek banku, w których można dokonać wpłaty na rzecz Urzędu bez prowizji jest dostępny
pod adresem www.zielona-gora.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.
Potwierdzenie dokonania ww. opłaty należy dołączyć do wymaganych dokumentów.
TRYB ODWOŁAWCZY
w przypadku odmowy przysługuje zażalenie na wydane postanowienie,
zażalenie rozpatruje Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze (ul. Aleja Niepodległości 7,
65-048 Zielona Góra),
termin zażalenia: 7 dni od dnia doręczenia postanowienia; zażalenie należy złożyć za pośrednictwem
Prezydenta Miasta Zielona Góra.
PODSTAWA PRAWNA
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 – z
późn. zm.),
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.).
pracownik Wydziału Komunikacji
opracowano 02.06.2016 r.

Naczelnik Wydziału Komunikacji
sprawdzono 02.06.2016 r.

Sekretarz Miasta
zatwierdzono .............

