DRK XV - Wydanie prawa jazdy z powodu: utraty dokumentu,
zniszczenia, upływu terminu ważności dokumentu, zmiany
nazwiska lub adresu.
Symbol:

DRK XV
Załatw sprawę:
●

w urzędzie

●

przez internet

Co musisz przygotować?
1. Wniosek o wydanie prawa jazdy – DRK XV,XVI,XVII,XVIII,XIX,XX,XXI,XXII,XXIII,XXIV,XXV.
2. Załączniki:
• kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą
ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do
górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy,
zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca 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;
• kserokopia dokumentu podlegającego wymianie,
• orzeczenie lekarskie (jeżeli zmiana dotyczy daty ważności uzyskanego uprawnienia)
• orzeczenie psychologiczne, o ile jest ono wymagane (jeżeli zmiana dotyczy daty ważności
uzyskanego uprawnienia),
• dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy – 100,00 zł.,
• dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej – 0,50 zł.
3. Do wglądu:
• dokument tożsamości.

Ile zapłacisz?
1. Opłata za blankiet prawa jazdy – 100,00 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna.
2. Opłatę wnosi się w dniu złożenia wniosku w kasach Urzędu Miasta:
• Pasaż Karola Rudowskiego 10 lub
• ul. Szkolna 28

Gdzie złożysz wniosek?
Wniosek należy złożyć w Referacie Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul.
Szkolnej 28.
Wniosek można złożyć również za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji
publicznej ePUAP (w tym usług PWPW).

Ile będziesz czekać?
Do 30 dni.

Czy możesz się odwołać?
Odwołanie od decyzji o odmowie wydania prawa jazdy, wnosi się do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, mieszczącego się przy ul. Słowackiego 19, za
pośrednictwem Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji.

Uwagi
Osoba posiadająca prawo jazdy jest obowiązana zawiadomić organ, w terminie 30 dni o dnia
zaistnienia zdarzenia, o utracie dokumentu, zniszczeniu w stopniu powodującym jego nieczytelność,
o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych.
Wtórnik dokumentu wydaje się pod warunkiem:
• złożenia oświadczenia o utracie dokumentu, pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z
art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny
• zwrotu dokumentu zniszczonego
• zwrotu dokumentu wymagającego zmiany danych
W przypadku złożenia wniosku w formie elektronicznej, wniosek winien być opatrzony: podpisem,
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, bądź bezpiecznym podpisem elektronicznym,
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Wnioskodawca, wypełnia wniosek za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej,

zamieszczonej na stronie internetowej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
Do wniosku osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia dołącza, w formacie i
zgodnie z wymaganiami podanymi przez ministra właściwego do spraw transportu elektroniczne
kopie wymaganych dokumentów.
Prawo jazdy osoby składającej wniosek elektroniczny nie może być przesłane za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.
Osoba składająca wniosek elektroniczny, odbierając prawo jazdy osobiście, dostarcza do organu,
oryginały wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna
• art. 18 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz.
1268 ze zmianami).

Załączniki
1. Klauzula informacyjna - RODO(docx) 0.01mb
2. Wniosek(pdf) 0.04mb
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