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Starostwo Powiatowe 

w Rawiczu 

 

 

KD – 35 

Wydział Komunikacji i Dróg 

e-mail: komunikacja@powiatrawicki.pl 

tel. 65 546 51 27,  

    65 546 52 99 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

wniosek KD-35/1 

KARTA USŁUGI 

Wydanie / przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem 

uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne  

PODSTAWA PRAWNA: 

- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1268 z późn. 

zm.), 

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110 z późn. 

zm.), 

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. 

w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości 

pieniężne (Dz. U. z 2018 r., poz. 1392), 

- Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej 

stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 2546). 

WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW: 

Dla osoby ubiegającej się po raz pierwszy o wydanie zezwolenia: 

1. wniosek, 

2. kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, 

3. kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem 

uprzywilejowanym, 

4. kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania 

pojazdem uprzywilejowanym, 

5. kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia. 

 

Dla osoby ubiegającej się o przedłużenie ważności zezwolenia: 

1. wniosek, 

2. kopia zaświadczenia wydanego w trybie art. 95a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo  

o ruchu drogowym, 

3. kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem 

uprzywilejowanym, 
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4. kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania 

pojazdem uprzywilejowanym, 

5. kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia. 

Do wglądu oryginały przedłożonych dokumentów.  

WYSOKOŚĆ OPŁAT: 

1. opłata za wydanie lub przedłużenie zezwolenia - 50,00 zł, 

2. opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł. 

Opłaty należy uiścić na konto: 

1. opłata za wydanie/przedłużenie zezwolenia: 

Starostwo Powiatowe w Rawiczu, ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz 

Nr konta: 55 1020 3121 0000 6002 0004 8603 

2. opłata skarbowa: 

Urząd Miejski Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz 

Nr konta: 20 1020 4027 0000 1602 1525 1668 

Płatności można dokonać w Wydziale Komunikacji i Dróg terminalem płatniczym przy pomocy kart 

płatniczych VISA, MasterCard 

DOKŁADNE OKREŚLENIE MIEJSCA WYKONANIA USŁUGI: 

Starostwo Powiatowe w Rawiczu 

Wydział Komunikacji i Dróg 

Rawicz, Wały J. Dąbrowskiego 2, pokój nr 3 (parter) 

tel. 65 546 51 27 

Godziny urzędowania Wydziału: 

poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek- piątek: 7.00-15.00 

e-mail: komunikacja@powiatrawicki.pl 

OKREŚLENIE CZASU REALIZACJI: 

Wydanie zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

W przypadku, gdy wynik weryfikacji dokumentów jest pozytywny – zezwolenie wydawane jest w 

terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze. 

INFORMACJA O TRYBIE ODWOŁAWCZYM: 

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Starostę Rawickiego przysługuje odwołanie                 do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji 

za pośrednictwem Starosty. 

UWAGI: 

- 


