OBR.0006.220.2016

/Projekt/

Uchwała Nr ...../...../.....
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy ze względu na zmianę
adresu spowodowaną nadaniem nazw ulicom w sołectwie Grodzisko

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. m.), w związku z art. 79b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz art. 18a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących
pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się opłatę za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy osobom, które są obowiązane
ubiegać się o wydanie tego dokumentu z powodu zmiany adresu spowodowanej nadaniem nazw ulicom sołectwie
Grodzisko, Gmina Zator.
§ 2. Zmniejszenie opłaty, o której mowa w § 1 następuje do wysokości kosztów, jakie powiat ponosi w dniu
wydania dokumentu dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy, w związku z zakupem druku w Polskiej Wytwórni
Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
§ 3. Zmniejszenie opłaty będzie realizowane w okresie dwunastu miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Id: A4964F9E-04A0-451D-A647-64787B37BE64. Projekt

Strona 1

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 79b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)
oraz art. 18a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627 z późn. zm.) w przypadku,
gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu właściciela lub posiadacza pojazdu oraz kierowcy wymaga wydania
nowego dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy spowodowana została zmianami administracyjnymi, Rada Powiatu może,
w drodze uchwały zmniejszyć opłatę lub zwolnić od jej uiszczenia osoby obowiązane do ubiegania się o wydanie
tych dokumentów.
Burmistrz Zatora zwrócił się z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu o podjęcie przez Radę Powiatu
stosownej uchwały w sprawie zmniejszenia lub zwolnienia od opłat. W Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców
odnotowano 511 osób objętych wymianą dowodu rejestracyjnego i 303 osoby objęte wymianą prawa jazdy. W związku
ze zmianą adresu zameldowania spowodowaną nadaniem nazw ulicom w sołectwie Grodzisko w Gminie Zator.
Za rozpatrzeniem wniosku Burmistrza Zatora przemawia słuszny interes mieszkańców miejscowości Grodzisko.
Opłata i koszty:
Opłata z tytułu wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego wynosi 54,00 zł oraz 0,50 zł opłaty ewidencyjnej.
Rzeczywisty koszt wytworzenia tego dokumentu, przekazywany z wydatków Urzędu do Polskiej Wytwórni Papierów
Wartościowych to 31,09 zł.
Opłata

z

tytułu

wydania

wtórnika

prawa

jazdy

wynosi

100

zł

oraz

0,50

zł

opłaty

ewidencyjnej.

Rzeczywisty koszt wytworzenia tego dokumentu, przekazywany do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych to 56,09 zł.
Przy obniżeniu opłaty za wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego oraz wtórnika prawa jazdy należy doliczyć 0,50 zł
opłaty ewidencyjnej, którą ponosiłaby strona.
Przyjmując uchwałę należy mieć na uwadze ewentualne uszczuplenie dochodów Powiatu w wysokości 22,91 zł za dowód
rejestracyjny i 43,91 zł za prawo jazdy, co w ogólnej wartości wynosi 25.011,74 złotych.
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