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Zatrzymywanie praw jazdy na okres 3 i 6 miesięcy.
Zwracanie praw jazdy po ustaniu przyczyny.
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Podstawa prawna:
1) ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2016, poz. 627 ze zmianami);
2) ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 128).
OPIS POSTĘPOWANIA
WEJŚCIE: prawo jazdy zatrzymane przez Policję lub informacja o popełnieniu wykroczenia przekazana przez
uprawniony organ

1. Po otrzymaniu zatrzymanego prawa jazdy przez Policję lub informacji o popełnieniu
wykroczenia przekazanej przez uprawniony organ, za kierowanie pojazdem z prędkością
przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50km/h na obszarze zabudowanym lub przewóz
osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym,
pracownik Oddziału Komunikacji (WSA-II) odszukuje w podręcznym archiwum teczkę z
aktami ewidencyjnymi i umieszcza tam zatrzymane prawo jazdy oraz wprowadza dane o
zatrzymaniu prawa jazdy do systemu teleinformatycznego.
2. Pracownik WSA-II wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o
zatrzymaniu prawa jazdy na okres 3 miesięcy i wydaje żądanie zwrotu dokumentu prawa jazdy w
przypadku otrzymania informacji o popełnieniu wykroczenia.
3. Pracownik WSA-II wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy.

4. Jeżeli kierowca w okresie zatrzymania prawa jazdy na okres 3 miesiące nadal kieruje
pojazdem, okres zatrzymania prawa jazdy wydłuża się do 6 miesięcy.
5. Po upływie okresu zatrzymania prawo jazdy jest zwracane na pisemny wniosek kierowcy po
uiszczeniu opłaty.
6. Po wydaniu prawa jazdy pracownik WSA-II uzupełnia dane o wydaniu dokumentu we
wniosku i systemie informatycznym oraz zawiadamia Policję o zwrocie prawa jazdy.
7. Jeżeli kierowca nie złoży pisemnego wniosku o wydanie prawa jazdy dokument jest
przechowywany w Oddziale Komunikacji w depozycie.
WYJŚCIE: wydanie zatrzymanego prawa jazdy
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