
UCHWAŁA NR XLIV/221/2018
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 28 marca 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 2017 r., 
poz.1868 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 uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwalnia się mieszkańców ulic: Dolnej, Zaułek, Gromadzkiej, Teatralnej, Trzech Marcinów, Górzystów, 
Saneczkowej, Na Kociołki, Przy Schronisku, 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: 276/XLV/2017, 277/XLV/2017, 278/XLV/2017, 279/XLV/2017, 280/XLV/2017, 281/XLV/2017, 
282/XLV/2017, 284/XLV/2017, 285/XLV/2017 Rady Miejskiej Piechowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 
zmiany nazwy części ulic Przemysłowej, Kryształowej i Kolonijnej. 

§ 2. Zwalnia się mieszkańców ulic: Dolnej, Zaułek, Gromadzkiej, Teatralnej, Trzech Marcinów, Górzystów, 
Saneczkowej, Na Kociołki, Przy Schronisku, 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 lub posiadacza pojazdu, wprowadzonymi uchwałami nr: 
276/XLV/2017, 277/XLV/2017, 278/XLV/2017, 279/XLV/2017, 280/XLV/2017, 281/XLV/2017, 282/XLV/2017, 
284/XLV/2017, 285/XLV/2017 Rady Miejskiej Piechowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy 
części ulic Przemysłowej, Kryształowej i Kolonijnej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Jeleniogórskiemu. 

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

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

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 Piechowice uchwałami nr: 276/XLV/2017, 277/XLV/2017, 278/XLV/2017, 
279/XLV/2017, 280/XLV/2017, 281/XLV/2017, 282/XLV/2017, 284/XLV/2017, 285/XLV/2017 Rady Miasta 
Piechowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy części ulic Przemysłowej, Kryształowej 
i Kolonijnej dokonała zmiany administracyjnej polegającej na utworzeniu nazw ulic z działek nr 405, 127, 153, 
371, 90, 88/6, 98, 116, 372, 131/3, 131/1, 124/1. Działki te otrzymały oficjalnie nazwy ulic: Dolna, Zaułek, 
Gromadzka, Teatralna, Trzech Marcinów, Górzystów, Saneczkowa, Na Kociołki, Przy Schronisku. Bezpośrednią 
przyczyną podjęcia w/w uchwał było wprowadzenie gruntownych zmian w nazewnictwie ulic, co spowodowało 
konieczność wprowadzenia korekty w numeracji porządkowej budynków. 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. W 1968 r. kiedy powstała ulica Kolonijna, a z nią pięć innych, to obecne 
Osiedle Michałowice posiadało zabudowę wiejską rozproszoną, a przyporządkowanych do ulicy Kolonijnej było 
27 budynków. Obecnie przyporządkowanych jest 46 budynków, a docelowo tych numerów ma być 84. Problem 
z dotarciem do posesji był bardzo duży, a zapewnienie bezpieczeństwa, ładu przestrzennego i porządku należy do 
obowiązków władz gminy. Pismem z dnia 30 stycznia 2018 r. Burmistrz Miasta Piechowice zwrócił się z prośbą 
o przedstawienie Radzie Powiatu Jeleniogórskiego projektu uchwałodawczego w sprawie zwolnienia mieszkańców 
Piechowic z opłat z tytułu wymiany praw jazdy i dowodów rejestracyjnych. Nadmienić należy, że Rada Powiatu 
podejmowała już uchwały w analogicznych sprawach dotyczących miejscowości Zachełmie i Komarno (uchwała 
nr IX/54/2015 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 25 czerwca 2015 r. oraz uchwała nr XXVIII/144/2017 Rady 
Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 stycznia 2017 r). 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 
30 stycznia 2018 r. Burmistrza Miasta Piechowice załączył wykaz pełnoletnich mieszkańców obiętych zmianą 
adresu zamieszkania, którzy mogą potencjalnie zwrócić się o wymianę dokumentów (57 osób). Z analizy 
dokonanej przez Wydział Komunikacji wynika, że z osób wymienionych w wykazie 31 posiada prawo jazdy 
podlegające wymianie, natomiast liczba dowodów rejestracyjnych podlegających wymianie wynosi 49. Oznacza to, 
że maksymalny koszt wprowadzenia w życie uchwały wyniesie wyniesie 5746 zł, z czego koszt zakupu 
dokumentów w PWPW wyniesie 2872,62 zł, reszta kwoty to koszt utraconych dochodów, który wyniesie 2873,38 
zł. Realnie jednak spodziewać się można bardzo niewielkiego zainteresowania wymianą dokumentów, gdyż jak 
pokazały lata poprzednie i sprawozdania z wykonania przywołanych wyżej analogicznych uchwał Rady Powiatu 
Jeleniogórskiego (uchwała nr IX/54/2015 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 25 czerwca 2015 r. oraz uchwała 
nr XXVIII/144/2017 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 stycznia 2017 r), posiadacze dokumentów 
podlegających wymianie w wielu przypadkach będą oczekiwać ich wygaśnięcia (dokumenty są terminiowe) 
i nie będą się zgłaszać w celu ich wymiany. W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione. 
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