ZWROT PRAWA JAZDY ZATRZYMANEGO NA OKRES POWYŻEJ 1 ROKU

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy następuje po ustaniu przyczyny zatrzymania
oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Jeżeli od dnia zatrzymania upłynął co
najmniej rok, warunkiem wydania prawa jazdy jest uzyskanie pozytywnego
wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji.
Miejsce załatwienia –
W zależności od miejsca zamieszkania:
- Wydział Komunikacji w Zielonej Górze - mieszkańcy gmin:
Nowogród Bobrzański, Świdnica, Zabór, Zielona Góra

Czerwieńsk,

- Wydział Komunikacji w Delegaturze w Sulechowie – mieszkańcy gmin:
Babimost, , Bojadła, Kargowa, Sulechów, Trzebiechów
Wymagane dokumenty:
- Wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy
- Jeżeli powodem zatrzymania było nie przedstawienie w wymaganym terminie
orzeczenia lekarskiego :
aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione przez
Wojewódzki Ośrodek
Medycyny Pracy stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania
pojazdami.
- Jeżeli powodem zatrzymania było nie przedstawienie w wymaganym terminie
orzeczenia psychologicznego :
aktualne zaświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do
kierowania pojazdami.
- Jeżeli zatrzymanie uprawnień trwało dłużej niż rok :
pozytywny wynik z egzaminu kontrolnego (po uprzednim pobraniu Profilu
kandydata na kierowcę w Wydziale Komunikacji).
- Dowód osobisty lub paszport z aktualnym potwierdzeniem zameldowania, prawo
jazdy.

Opłaty:
0,50 zł – opłata ewidencyjna za przywrócenie cofniętego uprawnienia
W przypadku konieczności wymiany prawa jazdy na nowy wzór opłaty i
procedury - patrz: wydanie prawa jazdy z powodu zmiany danych.

Opłaty można uiścić:
- w kasie urzędu przy ul. Podgórnej 5 (1 piętro, pokój 113), lub w kasie Delegatury
w Sulechowie (1 piętro, pokój nr 4)
- przelewem na konto Starostwa: Wielkopolski Bank Kredytowy Oddział 1 w Zielonej
Górze, nr rachunku bankowego 16 1090 1535 0000 0001 0999 6480
Termin załatwienia:
1 miesiąc
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze
(Aleja Niepodległości 7, 65-048 Zielona Góra), za pośrednictwem Starosty
Zielonogórskiego, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.
Podstawa prawna
- art. 102 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. z
2011 r. Nr 30, poz.151 z póżn. zm),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012 r. w
sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2012 r., poz.447),

