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Dotyczy: Pisma z 15.12.2016 r. w sprawie wzoru formularza „Oświadczenia osoby 

niezameldowanej w Szczecinie na pobyt stały w celu ustalenia właściwego 

miejscowo organu administracji publicznej dla rozpatrzenia sprawy”. 

 

 Uprzejmie wyjaśniam, że realizując przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej 

(Dz.U.2016.1764 t.j.) Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin już kilkanaście lat temu 

zamieściło w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej – 

procedury załatwiania spraw, które leżą w kompetencjach BOI. Na ścieżce internetowej 

www.szczecin.pl – BIP – Sprawy – Procedury według spraw – Prawo jazdy, w procedurach m.in. 

wymienione są wszystkie dokumenty niezbędne do przedłożenia w celu załatwienia sprawy.  

W żadnej z tych procedur nie ma informacji o ww. oświadczeniu jako załączniku do wniosku. 

Wynika z tego, że zgłoszenie „przez kilku cudzoziemców” oraz „przez osoby prowadzące szkoły 

nauki jazdy” problemu z oświadczeniem jest wynikiem nieporozumienia. Do BOI nikt dotąd nie 

zgłosił ani takiego problemu ani tym bardziej „wymuszania na petencie złożenia oświadczenia 

niezgodnego z prawdą”. 

Zgodnie z Dyrektywą 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady prawa jazdy są 

wydawane tylko tym kandydatom, którzy mają miejsce zamieszkania na terytorium państwa 

członkowskiego. Analogiczne są zapisy w ustawie o kierujących pojazdami (Dz.U.2016.627 t.j.),  

w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych czy też w samym wniosku gdzie interesant ma 

obowiązek precyzyjnie podać adres zamieszkania co pozwala ustalić właściwość miejscową organu 

wydającego prawo jazdy. Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności (Dz.U.2016.722 t.j.) na każdym 

obywatelu polskim i cudzoziemcu ciąży obowiązek meldunkowy i zdecydowana większość osób 

składających wnioski o wydanie prawa jazdy spełnia obowiązek zameldowania w miejscu 

zamieszkania w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem. 

Problematyczna jest sytuacja gdy interesant nie zameldował się w miejscu zamieszkania  

i podaje we wniosku jako adres zamieszkania adres lokalu, którego właścicielem jest inny podmiot  

i w którym są zameldowane inne osoby a do wniosku nie załącza jakiegokolwiek dowodu 

potwierdzającego jego zamieszkanie w tym lokalu. W takiej sytuacji organ, na podstawie art.7 

ustawy - kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 t.j.) jest zobowiązany do 

dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego poprzez przeprowadzenie postępowania dowodowego. 

Postępowanie takie jest czasochłonne a szkoły nauki jazdy są zainteresowane jak najszybszym 

rozpoczęciem szkolenia. Dlatego to właśnie niektóre szkoły zgłosiły inicjatywę utworzenia wzoru 

dokumentu, który umożliwiłyby rozstrzygnięcie wątpliwości w kwestii adresu zamieszkania 

niezameldowanej osoby ubiegającej się o wydanie prawa jazdy w Urzędzie Miasta Szczecin już  

w momencie składania wniosku i wygenerowanie Profilu Kandydata na Kierowcę (dalej: PKK) od 

ręki. Tak we współpracy BOI z kilkoma szkołami nauki jazdy powstał wzór formularza 

przedmiotowego oświadczenia, który jest tylko dodatkową pomocą dla interesantów oczekujących 

szybkiego wygenerowania PKK. Potwierdzenie adresu miejsca zamieszkania osoby 

niezameldowanej w celu ustalenia właściwego miejscowo organu wydającego prawo jazdy może 

nastąpić w dowolny wiarygodny sposób a ww. formularz oświadczenia może zostać pominięty. 

 

       Z poważaniem 
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