
Uchwala Nr
Rady Powiatu Łowickiego

dnia^4. &
'owiątu Łowickiego !

z 016 r.

w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie prawa jazdy ze względu na zmianę adresu 
spowodowaną nadaniem nazw ulicom w miejscowości Mysłaków.

Na podstawie art. 18a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 627) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. L Zmniejsza się opłatę za wydanie prawa jazdy osobom zobowiązanym do jego 
wymiany z uwagi na zmianę adresu spowodowaną nadaniem nazw ulicom w miejscowości 
Mysłaków*

2. Opłatę, o której mowa w ust. 1 ustała się w wysokości 60,00 zł.

3. Zmniejszenie opłaty nie dotyczy opłaty ewidencyjnej za wydanie dokumentu prawa 
jazdy oraz przypadków, gdy wydanie nowego prawa jazdy spowodowane jest zmianą również 
innych zawartych w nim danych lub utratą jego ważności.

§ 2. Zmniejszona opłata przysługuje osobom uprawnionym, które złożą wnioski 
o wydanie nowego prawa jazdy w okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

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

PRZEWODNICZĄCY BADY

"Krzysztof Górski



UZA SA D N IEN IE

W dniu 30 marca 2016 roku Rada Gminy Nieborów podjęła Uchwałę Nr XX/93/2016 
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Mysłaków. Dnia 3 sierpnia 2016 r. został złożony 
wniosek o podjęcie przez Radę Powiatu Łowickiego uchwały w sprawie zmniejszenia opłaty 
za związaną ze zmianą adresu wymianą dokumentu prawa jazdy mieszkańcom w/w 
miejscowości.

Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 627) 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.

Wysokość opłat pobieranych przez Starostę za wydanie dokumentów prawa jazdy 
określa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
11 stycznia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających 
uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83) i obecnie wynosi 100,00 zł. 
Dodatkowo za wydanie dokumentu prawa jazdy pobiera się również opłatę ewidencyjną 
w wysokości 0,50 zł ~ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 
roku w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu -  Centralna Ewidencja 
Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r. poz. 681, z 2016 r. poz. 248).

Biorąc pod uwagę powyższe uzasadnione jest podjęcie przedmiotowej uchwały.


