
 

 

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: 

E. Kleśta 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 kwietnia 2018 r.

Poz. 1989
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