
UCHWAŁA NR 269/XXVIII/17
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmniejszenia wysokości opłat za wymianę prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego w związku 
z wprowadzeniem nazw ulic w miejscowości Tęgoborze

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) w związku z art. 18a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 978) oraz art. 79b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1260, ze zm.) Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się opłaty:

1. za wydanie dowodu rejestracyjnego z kwoty 54 zł do kwoty 43,20 zł,

2. za wydanie prawa jazdy z kwoty 100 zł do kwoty 80,00 zł, osobom, które są obowiązane ubiegać się 
o wymianę tych dokumentów z powodu zmian stanu faktycznego w zakresie adresu zamieszkania, 
spowodowanych zmianami administracyjnymi, tj. osobom zamieszkałym w miejscowości Tęgoborze, które są 
jednocześnie obowiązane do wymiany tych dokumentów z powodu wprowadzenia nazw ulic i zmian numeracji 
budynków dokonanej uchwałą nr 240/XXVIII/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 22 września 2017 r. 
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Tęgoborze (Dz.U. Woj. Mał. z 2 października 2017 r. poz. 6066).

§ 2. Ulgi w opłatach o których mowa w § 1 stosuje się do wniosków złożonych w okresie od 1  stycznia 2018 r. 
do 30 czerwca 2018 r.

§ 3. Rada Powiatu Nowosądeckiego upoważnia Zarząd Powiatu Nowosądeckiego do przedłużenia okresu, 
o którym mowa w § 2, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2018 r. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Powiatu 
Nowosądeckiego

Zygmunt Paruch
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Uzasadnienie

Uchwałą nr 240/XXVIII/2017 z dnia 22 września 2017 r. Rada Gminy w Łososinie Dolnej nadała nazwy ulic
w Tęgoborzy. Pismem z dnia 6.10.2017 r. Wójt Gminy Łososiny Dolnej zwrócił się do Starosty
Nowosądeckiego z prośbą o zwolnienie lub częściowe zmniejszenie opłat za wymianę praw jazdy oraz
dowodów rejestracyjnych dla około 1000 mieszkańców gminy, którym administracyjnie zmieniono adres
zamieszkania. Wprowadzenie ulg leży w kompetencji Rady Powiatu Nowosądeckiego.

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego zajmował się przedmiotową sprawą - została dokonana analiza pod kątem
możliwości finansowych budżetu Powiatu w roku 2018.

Uwzględniając możliwości udzielenia zwolnień od wnoszonych opłat administracyjnych na rzecz Powiatu,
Starosta Nowosądecki postanowił aby projekt stosownej uchwały stanowił o częściowej 20% obniżce opłat
pobieranych z tytułu wymiany praw jazdy i dowodów rejestracyjnych.

Rozważając zasadność podjęcia uchwały Zarząd Powiatu kierował się dobrem lokalnej społeczności –
mieszkańców miejscowości Tęgoborze, na których spoczywa obowiązek wymiany dokumentów; uwzględnił
aspekt finansowy i stan prawny umożliwiający wprowadzenie ulg w opłatach administracyjnych.

Wyciąg z przepisów w podstawie uchwały:

Ustawa - Prawo o ruchu drogowym - art. 79b. W przypadku gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu
właściciela lub posiadacza pojazdu, wymagająca wydania nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu,
spowodowana została zmianami administracyjnymi, rada powiatu może, w drodze uchwały, zmniejszyć opłatę
lub zwolnić od jej uiszczenia osoby obowiązane do ubiegania się o wydanie tego dokumentu.

Ustawa o kierujących pojazdami - art. 18a. W przypadku gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu
kierowcy wymagająca wydania nowego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, spowodowana
została zmianami administracyjnymi, rada powiatu może, w drodze uchwały, zmniejszyć opłatę za wydanie lub
zwolnić od jej uiszczenia osoby obowiązane do ubiegania się o wydanie tych dokumentów.

Id: EAC040CA-DD8A-4651-9E44-2E88FB6156B1. Podpisany Strona 1




