STAROSTWO POWIATOWE W SOKÓŁCE
Wydział Komunikacji i Dróg
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka
telefon: 85 711 08 11
faks: 85 711 20 08
starostwo@sokolka-powiat.pl
http://www.sokolka-powiat.pl
KARTA USŁUGI
KD-10 - WYMIANA KARTY MOTOROWEROWEJ
OPIS SPRAWY / ZADANIA:

Karta motorowerowa wydana na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym,
zachowuje ważność do czasu ukończenia przez jej posiadacza 18 roku życia.
Karta motorowerowa podlega wymianie, na koszt osoby uprawnionej, na prawo jazdy kategorii AM,
o ile osoba ma ukończone 14 lat.
Osobę, która przed dniem wejścia w życie ustawy ukończyła 18 lat, uznaje się za uprawnioną do
kierowania motorowerem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wobec tej osoby nie wymaga się
posiadania dokumentu stwierdzającego to uprawnienie.

KOGO DOTYCZY:
Osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy lub osoba przez niego upoważniona.

CZAS REALIZACJI:
Organ wydający prawo jazdy zamawia spersonalizowane krajowe prawo jazdy u producenta,
przesyłając z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego dane i informacje zawarte we wniosku
oraz fotografię i wzór podpisu wnioskodawcy. Producent przekazuje wykonane prawo jazdy do
urzędu terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania zamówienia.
Nowe prawo jazdy wydaje się po unieważnieniu dotychczas posiadanego dokumentu- jeżeli osoba
posiada.
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia.
2. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania
pojazdem.
3. 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.
4. Pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, że osoba która nie kończyła 18 lat, może uzyskać
prawo jazdy.
5. Kserokopia prawa jazdy- jeżeli osoba posiada.
Do wglądu:
1. Dokument tożsamości.
2. Prawo jazdy- jeżeli osoba posiada.
OPŁATY:
Koszt wydania prawa jazdy: 100 zł
Opłata ewidencyjna: 0,50 zł
Opłat można dokonywać:
•

w Kasie w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce – parter, p.3,

•

na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Sokółce:

•

Bank Spółdzielczy w Sokółce
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010
W tytule przelewu nalezy podać imię, nazwisko, PESEL adres oraz wskazać czego opłata
dotyczy
Kartą płatniczą bezpośrednio przy załatwieniu sprawy (prowizja wynosi 2 zł).
Za pośrednictwem portalu InfoCar znajdującego się na stronie internetowej
http://www.info-car.pl (prowizja wynosi 2 zł). Należy podać obowiązujące opłaty oraz
miejsce ich składania.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji odmowy wydania prawa jazdy wnosi się do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Sokólskiego w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji stronie

PODSTAWY PRAWNE:
1. Art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz.
627, z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie
wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2016
r. poz. 231).
3. 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).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie
wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r.
poz. 702).
URZĄD, W KTÓRYM REALIZOWANA BĘDZIE SPRAWA:

Nazwa urzędu

Starostwo Powiatowe w Sokółce

Adres

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
Kancelaria,

Telefon

85 711 08 32,
Referat Praw Jazdy

Fax

85 711 20 08

e-mail

prawa.jazdy@sokolka-powiat.pl

Godziny przyjmowania

Poniedziałek

08:00 - 16:00

dokumentów

Wtorek

07:30 - 15:30

Środa

07:30 - 15:30

Czwartek

07:30 - 15:30

Piątek

07:30 - 15:30

Sobota

Nieczynne

Niedziela

Nieczynne

FORMULARZE ELEKRTONICZNE:

FORMULARZE I DOKUMENTY DO POBRANIA:
Wniosek o wydanie prawa jazdy (wniosek musi być wydrukowany obustronnie, na jednej kartce
papieru A4, bez zmniejszania)
klauzula informacyjna

