
Na podslawie art. 10 us!. 1-3, art. 124 uslawy z dnia 5 slycznia 2011 r. 0 kierujqcych pojazdami (Oz. U. z 2017 r. pOZ. 978, z pain.zm.), art.
150 us!. 1 uslawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo 0 ruchu drogowym (Oz. U. z 2017 r. poz. 1260, z pain. zm.) oraz art. 104 uslawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks posl~powania adminislracyjnego (Oz. U. z 2017 r. poz 1257, z pain. zm.) przyznaje osobie, 0 klarej mowa w
cz~sci A wniosku, uprawnienia do kierowania pojazdami i wydaj~ jej:
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Miejscowosc
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Kod pocztowy ITIJ=rn

WNIOSEK

Kod pocztowy .

Nazwa organu wydajqcego

Ulica

o 1) prawo jazdy kat.

Miejscowosc

Ulica

6. Adres zamieszkania

5. Miejsce
urodzenia

A.DANE
Dat~ urodzenia wpisujq tylko

1. Nr PESEL/Data urodzenia2) osoby nieposiadajqce numeru PESEL

E-mail 4)

B. WYDANY DOKUMENT (wypelniajq osoby majqce wydany jeden z nizej wymienionych dokument6w)

Zostalo/a mi wydane/a (zaznacz wlasciwe kwadraty literq "X"):

Nr budynku ~ Nr lokalu DID Telefon 4)crc:IIIIIITI

2. Nazwisko 1 czlon

4. Imi~ (imiona)

3.

1. Kod lerylorialny" l
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3. Numer w rejeslrze I
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......................................................................nr

o wydaniu uprawnienia do kierowania pojazdami

..........................................................................................................................................nr

PRAWO JAZOY

Kat. Data uzyskania Data waznosci Ograniczenia

AM
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A2

A

B1

B

B+E

C1

C1+E

C

C+E

01

D1+E

0

D+E

T

Kod og61ny

1) prawo jazdy wazne do dnia

2) pozwolenie wazne do dnia

3) mi~dzynarodowe prawo jazdy wazne do dnia

rH. Decyzja z dn.

UZASADNIENIE
Na podslawie art. 107 § 4 uslawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks posl~powania adminislracyjnego odsl~puj~ od uzasadnienia
ze wzgl~du na fakl, ie decyzja uwzgl~dnia w calosci iqdanie slrony.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 129 § 1 Kodeksu posl~powania adminislracyjnego od decyzji przysluguje slronie prawo odwolania si~ w lerminie 14 dni
od dnia jej dor~czenia do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego. Odwolanie sklada si~ za posredniclwem organu, klary wydal
decyzj~.
Zgodnie z art. 127a Kodeksu posl~powania adminislracyjnego w
lrakcie biegu terminu do wniesiena odwolania slrona moze
zrzec si~ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzj~. Z dniem
dor~czenia organowi adminislracji publicznej oswiadczenia 0
zrzeczeniu si~ prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq ze
slron post~powania, decyzja slaje si~ ostateczna i prawomocna.
Zgodnie z art. 130 § 4 Kodeksu post~powania administracyjnego
decyzja podlega wykonaniu przed uplywem lerminu do
wniesienia odwolania, poniewaz jest zgodna z zqdaniem slrony. I Dala, podpis i piecz~c organu wydajqcego
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nr druku

nr druku

organ wydajqcy

organ wydajqcy

organ/podmiot wydajqcy

data wydania

data wydania

data wydania

o 3) karta motorowerowa nr

o 2) pozwolenie do/na kierowania/e tramwajem nr

Osoby ubiegaj'lce si~ 0: - prawo jazdy/pozwolenie wypelniajq cz~sc C, F, G
- potwierdzenie posiadania swiadeclwa kwalifikacji zawodowej wypelniajq cz~sc D, F, G
- wydanie wlornika prawa jazdy/pozwolenia wypelniajq cz~sc E_,_F,_G_. _

C. PRAWO JAZDY - POZWOLENIE NA KIEROWANIE TRAMWAJEM
1. Ubiegam si~ 0 (zaznaczyc wlasciwe kwadraty literq ,X,):

o a) wydanie prawa jazdy/pozwolenia21

Db) zwrot zatrzymanego prawa jazdy/pozwolenia2
)

o c) przywr6cenie cofni~tego uprawnienia
o d) wymian~ dokumentu zaznaczonego w cz~sci B
o e) wymian~ wojskowego dokumentu stwierdzajqcego uprawnienia do kierowania pojazdem
Of) wydanie mi~dzynarodowego prawa jazdy - Konwencja genewska 1949 r.
o g) wydanie mi~dzynarodowego prawa jazdy - Konwencja wiedenska 1968 r.
o h) wymian~ prawa jazdy wydanego za granicq
o i) wydanie prawa jazdy przed uplywem okresu orzeczonej kary zakazu prowadzenia pojazd6w,

za posrednictwem jednostki, kt6ra je wydala za granicq (dotyczy os6b zamieszkalych
poza granicq RP)(podPIS i pleCZfi}C organu wydaJGlcego)(podPIS osoby odbleralGlCeJ)

Poz. Rodzaj dokumentu Numer druku Dala wydania Data odbioru5i/zwrotu Data uniewainienia

1 Prawo jazdy

2 Pozwolenie

3 Mi~dzynarodowe
prawo jazdy

L



I

3,5 X 4,5cm

Fotografia

o wymiarach:

(wlasnor~czny podpis wnioskodawcy (nie wykraczac poza ramk~))

2 26)

G.OSWIADCZENIE
Ja, nitej podpisany, b~dqc swiadomy odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych zeznan (art. 233 § 1 k.k.),
oswiadczam, it na dzien ztotenia wniosku (zaznaczyc wtasciwe kwadraty Iiterq "X"):

o 1) podane w cz~sci A, B, E dane Sq zgodne ze stanem faktycznym,
o 2) nie stwierdzono u mnie aktywnej formy uzaleznienia od alkoholu lub podobnie dziatajqcego srodka,
o 3) nie zostat orzeczony w stosunku do mnie - prawomocnym wyrokiem sqdu - zakaz prowadzenia

pojazd6w samochodowych,
o 4) nie mam zatrzymanego prawa jazdy/pozwolenia2

),

o 5) nie mam cofni~tego uprawnienia do kierowania pojazdami,
o 6) nie posiadam innego dokumentu stwierdzajqcego uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym,
o 7) utracitem prawo jazdy/pozwolenie2l,

o 8) wykonuj~ przew6z drogowy r6znymi pojazdami, dla kt6rych
jest wymagane posiadanie prawa jazdy co najmniej jednej
sposr6d kategorii C1, C1 +E, Club C+E oraz D1, D1 +E, D lub
D+E

zt,

E. WYDANIE WTORNIKA I ZMIANA DANYCH

1. Ubiegam si~ 0 wydanie wt6rnika prawa jazdy/pozwolenia z powodu (zaznaczyc wtasciwe kwadraty Iiterq "X"):

o a) utraty dokumentu,
Db) zniszczenia dokumentu w stopniu powodujqcym jego nieczytelnosc,

2. Ubiegam si~ 0 wydanie prawa jazdy/pozwolenia z powodu zmiany danych:

a)z

2. Sktadam nast~pujqce zatqczniki (zaznaczyc wtasciwe kwadraty Iiterq "X"):

o a) wyraznq, aktualnq i kolorowq fotografi~ 0 wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
o b) orzeczenie lekarskie nr z dnia
o c) orzeczenie psychologiczne nr z dnia
o d) dow6d uiszczenia optaty za wydanie prawa jazdy/pozwolenia2l w wysokosci
o e) kopi~ prawa jazdy/pozwolenia2l,

Of) wniosek MSZ,
o g) inne

D. POTWIERDZENIE KWALlFIKACJI
Ubiegam si~ 0 potwierdzenie posiadania swiadectwa kwalifikacji zawodowej i sktadam nast~pujqce
zatqczniki:
o a) kopi~ aktualnego swiadectwa kwalifikacji zawodowej,
Db) kopi~ orzeczenia lekarskiego 0 braku przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy na

stanowisku kierowcy,
o c) kopi~ orzeczenia psychologicznego 0 braku przeciwwskazan psychologicznych do wykonywania

pracy na stanowisku kierowcy,
o d) kopi~ posiadanego prawa jazdy,
o e) wyraznq, aktualnq i kolorowq fotografi~ 0 wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
Of) dow6d uiszczenia optaty za wymian~ prawa jazdy w wysokosci zt.

r

na
OSWIADCZENIE 0 MIEJSCU ZAMIESZKANIA (nie wykraczac poza ramk~ wewn~trznq)

Potwierdzenie odebrania dokumentu 0 ktorym mowa w cz~sci D lub E wniosku

Ja, nizej podpisany, uprzedzony 0 odpowiedzialnosci karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy (art.
233 § 1 k.k.) oswiadczam, ze moje miejsce zamieszkania znajduje si~ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
przy czym ze (zaznaczyc wlasciwe kwadraty literq "X"):
o a) przebywam na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w kazdym roku

kalendarzowym:
D ze wzgl~du na swoje wi~zi osobiste i zawodowe

o z zamiarem stalego pobylu wylqcznie ze wzgl~du na swoje wi~zi osobiste,

Db) przebywam regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze wzgl~du na swoje wi~zi
osobiste, a jednoczesnie, ze ze wzgl~du na swoje wi~zi zawodowe kolejno przebywam w co
najmniej dwoch panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej,

o c) przebywam nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze wzgl~du na swoje wi~zi
osobiste, poniewaz przebywam w innym panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej w celu
wypelniania zadania 0 okreslonym czasie trwania,

o d) przebywam na terytorium innego panstwa ze wzgl~du na podj~te w tym panstwie studia lub
nauk~ w szkole.

zt,

Poz. Rodzaj dokumentu Numer druku Data wydania Data odbioru5i/zwrotu Data uniewaznienia

1 Prawo jazdy

2 Pozwolenie

3 Mi~dzynarodowe
prawo jazdy

b) z

na

3. Sktadam nast~pujqce zatqczniki (zaznaczyc wtasciwe kwadraty Iiterq "X"):

o a) fotografi~ 0 wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
Db) dow6d uiszczenia optaty za wydanie prawa jazdy/pozwolenia2l w wysokosci
o c) inne

(wlasnor~cznypOOplS osoby skladaJctC8J oswladczenle)

F. SPOSOB PRZEKAZANIA DOKUMENTU
Wnioskowany dokument (zaznaczyc wtasciwe kwadraty literq "X"):L D odbior~ osobiscie D prosz~ przestac za posrednictwem poczty • ...J

1) Kod terytorialny organu wydajqcego prawo jazdy lub pozwolenie.
2) Skreslic cz~sc lub ca/osc punktu, jesli nie dotyczy osoby.
J) Wpisac znak wyr6zniajqcy kraj (dla os6b posiadajqcych polskie obywatelstwo wpisac PL).
4) Pole nieobowiqzkowe.
5) Data potwierdzenia odbioru przesylki lub odbioru osobiscie .
') W przypadku wniosku skladanego elektronicznie zalqcza si~ kopi~ elektronicznq (skan) podpisu.

OBJASNIENIA

(pod piS i pleczqc organu wydaJClcego)(podPIS osoby odbleraJ'lcej)


