
 

KARTA  INFORMACYJNA 

 

Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A  21-010 Łęczna 

 

Znak:  KTD.5520 

 

 

ZWROT ZATRZYMANEGO PRAWA JAZDY LUB COFNIĘTEGO 

UPRAWNIENIA  NA OKRES PRZEKRACZAJĄCY 1 ROK                                      

(po egzaminie kontrolnym sprawdzającym kwalifikacje)               

rodzaj sprawy 

 

Komórka  organizacyjna: Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych 

 
 

Kategoria: uprawnienie do kierowania pojazdami. 

 

 

 

Wymagane dokumenty: 
 

wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub przywrócenie cofniętego uprawnienia, 

1. kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną 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 przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez 

nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca 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 2011 r. Nr 127, 

poz. 721, 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 Rzeczypospolitej Polskiej (gdy 

zamawiany będzie nowy dokument prawa jazdy), 

2. dowód tożsamości (do wglądu) 

 

Miejsce złożenia 

dokumentów  

i odbioru profilu 

Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Aleja Jana Pawła II 95a,        I piętro, pokój  nr 118 ,  nr tel. : 

81/ 5315242, 5315243   

Miejsce złożenia profilu :   Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 

Miejsce odbioru prawa jazdy: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Aleja Jana Pawła II 95a,                             

                                                         I piętro, pokój  nr 118 ,  nr tel. : 815315242, 5315243   

 

Opłata : 

 

1. opłata ewidencyjna:   0,50 zł 

( § 2 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) 
 

Termin załatwienia sprawy : do 30 dni  po zdanym egzaminie 

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:  Agnieszka Gryniewicz, Katarzyna Struszewska 

Tryb odwoławczy :  

od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Starosty w 

terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Podstawa prawna :  

art. 49 ust. 1 pkt.3, ust. 2, art. 102 ust. 2 , art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.  U. z 2019 

r. poz. 341 z późn. zm.) 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, iż: 

Administratorem Pani / Pana danych osobowych są: 

Minister Cyfryzacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 27, który odpowiada za utrzymanie i rozwój Centralnej 

Ewidencji Kierowców, który wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować w sprawie 

danych osobowych poprzez email: iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora 

 W zakresie danych przetwarzanych w ramach realizacji zadań Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych 

administratorem jest: Starosta Łęczyński z siedzibą w Łęcznej przy al. Jana Pawła II 95a, który wyznaczył inspektora ochrony 

danych w osobie Anna Obel-Szurek, z którym może się Pani / Pan skontaktować w sprawie danych osobowych poprzez e-mail: 

inspektor@powiatleczynski.pl lub pisemnie na adres: al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna.  

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu realizacji zadań Wydziału Komunikacji Transportu i Dróg 

Publicznych obejmujących:  

 wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami, 

 przyjmowanie od Policji zatrzymanych praw jazdy, 

 przyjmowania zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez właściwy organ, 

 przygotowanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, a także o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz 

decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu przyczyn, które spowodowały 

jego cofnięcie, 

 wydawanie decyzji o skierowaniu na badania lekarskie i psychologiczne oraz kurs reedukacyjny w zakresie problematyki 

przeciwalkoholowej lub przeciwdziałania narkomanii, 

 wydawanie skierowania lub zaświadczenia na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji osobom posiadającym uprawnienia do 

kierowania pojazdami. 

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym 

odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być: 

a) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;  

b) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane  przez czas niezbędny do realizacji odpowiedniego celu przetwarzania, w tym 

również obowiązku archiwizacyjnego. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych przysługuje Pani/Panu: 

 

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO; 

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO; 

e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO. 

 Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.W przypadku, w którym 

przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO), 

przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem 

prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Łęcznej. Przy czym podanie danych jest: 

a) obowiązkowe, jeżeli zostało to określone w przepisach prawa; 

b) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania 

danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy. 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 
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