
UCHWAŁA NR XXVIII/144/2017
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie zwolnienia mieszkańców miejscowości Komarno, gmina Janowice Wielkie z obowiązku uiszczania 
opłat związanych ze zmianami administracyjnymi 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 
814 z późn. zm.) w związku z art. 79b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 128 z późn. zm.) i art. 18a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 627 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zwalnia się mieszkańców ulic: Spacerowej, Topolowej i Lipowej w miejscowości Komarno, gmina 
Janowice Wielkie z obowiązku uiszczania opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu, gdy 
konieczność wydania nowego dokumentu spowodowana jest zmianami administracyjnymi w zakresie adresu 
właściciela lub posiadacza pojazdu, wprowadzonymi uchwałą nr XVIII/103/2016 Rady Gminy Janowice Wielkie 
z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Komarno. 

§ 2. Zwalnia się mieszkańców ulic: Spacerowej, Topolowej i Lipowej w miejscowości Komarno, gmina 
Janowice Wielkie z obowiązku uiszczania opłat za wydanie nowego prawa jazdy, gdy konieczność wydania 
nowego dokumentu spowodowana jest zmianami administracyjnymi w zakresie adresu kierowcy, wprowadzonymi 
uchwałą nr XVIII/103/2016 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie nadania nazw 
ulicom we wsi Komarno. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Jeleniogórskiemu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Eugeniusz Kleśta
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Uzasadnienie
Do wyłącznej właściwości rady powiatu zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu. Art.79b 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym stanowi, że 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. Według art. 18a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, 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. Gmina Janowice Wielkie uchwałą nr XVIII/103/2016 Rady Gminy Janowice Wielkie 
z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Komarno dokonała zmiany administracyjnej 
polegającej na utworzeniu nazw ulic dla działek nr 466/2 i 450/7, 351, 350 w Komarnie gm. Janowice Wielkie. 
Działki te otrzymały oficjalne nazwy ulic – Spacerowa, Lipowa, Topolowa, co wynikło z konsultacji społecznych 
w tej sprawie. Bezpośrednią przyczyną podjęcia uchwały był zamiar usunięcia istniejących od 1987 r. 
skomplikowanych i mylących adresów z rozszerzeniem „PPH”, które pochodziły z jeszcze dawniejszych czasów, 
gdy budynki dawnego Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego z siedzibą w Wojanowie (tzw. pegieeru) 
rozproszone na terenie części wsi otrzymywały takie właśnie rozszerzenie adresowe, mimo braku formalnej 
legalizacji tego rozszerzenia. Przez lata nie formalizowano tego rozszerzenia podczas wykupu mieszkań przez 
byłych pracowników przedsiębiorstwa od Skarbu Państwa. Doprowadziło to do błędów meldunkowych, 
przekładających się na sytuację własnościową i meldunkową poszczególnych osób, gdyż nie było podstaw dla 
rozróżnienia np. Komarna 10 i Komarna nr 10 PPH. Nieścisłości obejmują księgi wieczyste, adresy zameldowania 
w poszczególnych lokalach, co ma znaczenie np. dla poszukiwań policyjnych, prawa zamieszkiwania w lokalu czy 
prawa kandydowania i głosowania na radnego w poszczególnych okręgach. Dodatkowo problemem były 
interwencje służb ratowniczych, np. straży pożarnej, która udała się na akcję pod niewłaściwy adres, gdyż osoby 
wzywające straż pożarną i zamieszkałe pod tym adresem same nie wiedziały, że obowiązuje je rozszerzenie nazwy. 
Jedynym skutecznym i przejrzystym sposobem rozwiązania kilkudziesięcioletniego problemu adresowego w części 
Komarna było nadanie nazw ulic i wraz z nimi nowych numerów budynków. Nie była to zatem kwestia estetyczna, 
ale była to istotna zmiana o charakterze porządkowym, która pozwala unormować najważniejsze sprawy 
mieszkańców. Gmina Janowice Wielkie ze swojej strony powiadomiła wszystkie zainteresowane podmioty, 
dokonała zmian dotyczących mieszkańców w posiadanych rejestrach, przygotowała tablice z nazwami ulic. Nie 
może jednak ze względów prawnych sfinansować mieszkańcom wsi wymiany dokumentów w Starostwie 
Powiatowym. Dlatego też celem uchwały jest zwolnienie mieszkańców ulic Spacerowej, Topolowej i Lipowej 
w Komarnie z opłat za wydanie dokumentów z uwidocznionym nowym adresem, co zwiększy zaufanie 
mieszkańców do działania władz samorządowych Powiatu Jeleniogórskiego i będzie zgodne z poczuciem 
społecznej sprawiedliwości. W tej sprawie mieszkańcy i radni Rady Gminy za pośrednictwem Wójta Gminy 
Janowice Wielkie interweniowali, składając wniosek w dniu 19 lipca br. o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej 
przez Zarząd Powiatu, uzyskując w międzyczasie (wydane 3 października br.) stanowisko Zarządu Powiatu o braku 
rekomendacji dla podjęcia uchwały o zwolnieniu mieszkańców od kosztów. W dniu 10 października br. Gmina 
ponowiła pismo, przedstawiając ponownie istotę regulacji, jednakże nie uzyskała odpowiedzi. Nadmienić należy, 
że Rada Powiatu podjęła już uchwałę w analogicznej sprawie dotyczącej miejscowości Zachełmie (uchwała nr 
IX/54/2015 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnienia mieszkańców 
miejscowości Zachełmie, gmina Podgórzyn z obowiązku uiszczania opłat związanych ze zmianami 
administracyjnymi), co dodatkowo skłoniło mieszkańców Komarna do zainicjowania przy udziale Wójta i Rady 
Gminy Janowice Wielkie procedury nadania nazw ulicom. Zwolnienie dotyczy opłaty za wydanie dokumentu 
rejestracyjnego dla właścicieli lub posiadaczy pojazdów (54 zł) oraz dokumentu prawa jazdy dla kierowców (100 
zł). Nie dotyczy opłat ewidencyjnych za wydanie każdego z tych dokumentów (po 0,50 zł). Obejmie maksymalnie 
ok. 50 osób (na obszarze objętym zmianą administracyjną w Komarnie zamieszkuje 93 osób dorosłych (w 
35 lokalach mieszkalnych), z których część nie posiada pojazdów lub prawa jazdy). W ramach szacunku przyjąć 
należy, że każdy z nich posiada 1 dokument prawa jazdy i 1 dokument dowodu rejestracyjnego. Oznacza to, że 
maksymalny koszt wprowadzenia w życie uchwały wyniesie 7700 zł. Realnie jednak spodziewać się można bardzo 
niewielkiego zainteresowania wymianą dokumentów, gdyż ich posiadacze będą w wielu przypadkach oczekiwać 
ich wygaśnięcia (dokumenty są terminowe). W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione. 
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