
1/3 

 

 

Starostwo Powiatowe 

w Rawiczu 

 

 

KD – 38 

Wydział Komunikacji i Dróg 

e-mail: komunikacja@powiatrawicki.pl 

tel. 65 546 51 27,  

     65 546 52 99 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

wniosek KD-38/1 

KARTA USŁUGI 

Wymiana prawa jazdy: 

− na podstawie art. 150 ustawy Prawo o ruchu drogowym (obowiązkowa 

wymiana praw jazdy wydanych do dnia 01 lipca 1999 r.), 

− ze względu na określenie terminu ważności uprawnienia, 

− ze względu na zmianę danych (zmiana adresu, nazwiska). 

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 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 

z późn. zm.),  

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

wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 231 z późn. zm.), 

- 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), 

- 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: 

1. wniosek o wymianę prawa jazdy,  

2. orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców (dotyczy wymiany 

prawa jazdy, w których upłynął termin ważności), 

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 
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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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 426 z późn. zm.); 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, 

4. kserokopia dotychczasowego prawa jazdy, 

5. cudzoziemiec dołącza ponadto kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu 

potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo 

zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy, 

6. aktualny dokument tożsamości, 

7. dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy. 

WYSOKOŚĆ OPŁAT: 

 opłata komunikacyjna za wydanie prawa jazdy - 100,00 zł, 

 opłata ewidencyjna za wydanie prawa jazdy - 0,50 zł, 

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

Opłaty należy uiścić na konto: 

1. opłata za wydanie 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: 

W terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku, 

W przypadku, kiedy wymiana prawa jazdy związana jest ze zmianą adresu, a tym samym zmianą 
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organu, który wydał uprawnienia, wówczas czas oczekiwania na nowy dokument może wydłużyć się 

do 1 miesiąca (przed złożeniem zamówienia do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych 

/PWPW/ o nowy dokument organ wysyła żądanie akt do organu, który wydał dotychczasowe prawo 

jazdy) 

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: 

Na stronie internetowej: https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html 

można sprawdzić, czy prawo jazdy jest do odbioru w urzędzie. 

https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

