
UCHWAŁA NR L/251/2018
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 1 października 2018 r.

w sprawie zwolnienia mieszkańców miasta Piechowice 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 2018 r., 
poz.995 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. 1260 z późn. zm), oraz art. 18a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 978 z późn. zm) Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się mieszkańców ulic: Zacisznej i Karkonoskiej w mieście Piechowice 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 uchwałami nr: 292/VIII/2018, 293/VIII/2018 Rady Miejskiej Piechowice z dnia 27 lutego 2018 r. 
w sprawie zmiany nazwy części ulicy Kolonijnej.

§ 2. Zwalnia się mieszkańców mieszkańców ulic: Zacisznej i Karkonoskiej w mieście Piechowice z obowiązku 
uiszczania opłat za wydanie nowego prawa jazdy, gdy konieczność wydania nowego dokumentu spowodowana jest 
zmianami administracyjnymi w zakresie adresu właściciela  wprowadzonymi uchwałami nr: 292/VIII/2018, 
293/VIII/2018 Rady Miejskiej Piechowice z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy 
Kolonijnej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Jeleniogórskiemuo.

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

 

Przewodniczący Rady Powiatu 
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UZASADNIENIE

do uchwały zwolnienia mieszkańców miasta Piechowice z obowiązku uiszczania opłat związanych

ze zmianami administracyjnymi

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
Piechowice uchwałami nr: 292/VIII/2018, 293/VIII/2018 Rady Miasta Piechowice z dnia
27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Kolonijnej dokonała zmiany
administracyjnej polegającej na utworzeniu nazw ulic Zaciszna oraz Karkonoska z części ulicy
Kolonijnej. Bezpośrednią przyczyną podjęcia w/w uchwał było wprowadzenie gruntownych zmian
w nazewnictwie ulic. Zmiany miały na celu usystematyzowanie i ułatwienie lokalizacji
indywidualnych posesji, poprawę bezpieczeństwa, ułatwienie lokalizowania dojazdu służbom
takim jak: pogotowie ratunkowe, policja, straż pożarna, instytucjom oczyszczającym miasto,
kurierom pocztowym, turystom i innym osobom. Podjęcie stosownych uchwał w sprawie zmiany
nazwy części ulic było również realizacją obowiązującej Uchwały Rady Miejskiej Piechowice nr
166/XXXI/2005 z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Michałowice w Piechowicach oraz
Uchwały nr 182/XXXVII/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Michałowice
w Piechowicach, w wyniku których zaistniała konieczność nadania kolejnych numerów
porządkowych budynkom. 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). Do pisma z
dnia 20 lipca 2018 r. Burmistrz Miasta Piechowice załączył wykaz pełnoletnich mieszkańców
objętych zmianą adresu zamieszkania, którzy mogą potencjalnie zwrócić się o wymianę
dokumentów (29 osób). Z analizy dokonanej przez Wydział Komunikacji wynika, że z osób
wymienionych w wykazie 18 posiada prawo jazdy podlegające wymianie, natomiast liczba
dowodów rejestracyjnych podlegających wymianie wynosi 19. Oznacza to, że maksymalny koszt
wprowadzenia w życie uchwały wyniesie 2826 zł, z czego koszt zakupu dokumentów w PWPW
wyniesie 1600,33 zł, reszta kwoty to koszt utraconych dochodów, tj. 1225,67 zł.
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