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KARTA USŁUG 

 
 

Przywrócenie Uprawnienia cofniętego z powodu istnienia przeciwwskazań  
zdrowotnych/psychologicznych do kierowania pojazdami 

 
 

 

 

Należy zgłosić się do wydziału komunikacji w celu uzyskania Profilu Kandydata na 

Kierowcę (PKK) będącego podstawą zapisu na egzamin kontrolny. 

WYMAGANE DOKUMENTY 
 

Wniosek - wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę 

 
Załączniki: 

 
 orzeczenie lekarskie/psychologiczne stwierdzające brak 

przeciwwskazań zdrowotnych/psychologicznych do kierowania 
pojazdami. 

 
 dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej. 
 w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest 

dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa , 
 kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o 

pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w 
przypadku cudzoziemca. 

 

Do wglądu: 

 
 dowód osobisty, paszport;



MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 
 

Starostwo Powiatowe w Otwocku 
 

Wydział Komunikacji i Transportu 
 

05-400 Otwock ul. Górna 13, pokój 117 
 

e-mail: prawajazdy@powiat-otwocki.pl 
 

     tel. (22) 600 7 134,  600 7 136  
 
 

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW: 
 

          poniedziałek w godzinach 8.15 - 16.30 
           od wtorku  do czwartku w godzinach 8.15 -15.30              
                                               piątek 8.15 -14.30 

 
 
 

OPŁATY 
 

Opłata ewidencyjna 0,50 zł. 
Opłatę należy uiścić na konto:  

Starostwo Powiatowe Otwocku 

Nr rachunku : 94 8023 0009 2001 0000 0967 0044 
 

Opłatę skarbową 
 

w wysokości 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego 
udzielenie pełnomocnictwa należy uiścić na konto : 

Urząd Miasta w Otwocku 

Nr rachunku : 89 8001 0005 2001 0007 9875 0013 

 

Zwalnia się od opłaty skarbowej dokument stwierdzający udzielenie 
pełnomocnictwa jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest : małżonkowi, wstępnemu, 
zstępnemu lub rodzeństwu. 

 

 

Wymagane opłaty można uiścić bezpośrednio przy stanowisku 
obsługi, za pośrednictwem terminali płatniczych (prowizja 2 złote)  

lub 
 

w punkcie bankowym zlokalizowany na I piętrze Starostwa 
Powiatowego w Otwocku w godzinach pracy urzędu,  

lub 
 

przez Internet za pośrednictwem strony infoCAR https://info-
car.pl/infocar/prawo-jazdy/platnosc-w-urzedzie.html 

 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

 

Sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień-niezwłocznie  
Do 1 miesiąca sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.  
Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.  



 
 
 
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 

 

Po złożeniu wymaganych dokumentów, zostanie wydana decyzja o przywróceniu 
uprawnień. 

 

 

TRYB ODWOŁAWCZY 
Od decyzji można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  
w Warszawie ;.  
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Otwockiego, w terminie 14 dni, 
od dnia doręczenia decyzji. 
 
DODATKOWE INFORMACJE 

Zmiana stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zawartych w 

prawie jazdy związana jest z wymianą dokumentu. 
 

 

PODSTAWA PRAWNA 

 

1.Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019r. poz. 341 z późn. zm.), 

 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie 

wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r. 
poz. 231 z późn. zm.), 

 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016r. w 

sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami 
(Dz. U. z 2016r. poz. 702), 

 
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 

2013r.    
w sprawie wysokości opłaty za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do 
kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r. poz. 83), 

 
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie opłaty 

ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców 
(Dz. U. z 2016r. poz. 1377 z późn. zm.), 

 
6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r. poz. 1044 z późn. zm.). 

 

7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 

2096). 

 

8. Ustawa z dnia 24 maja 2018r.. - o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000);  
 
 
 

 



 


