
UCHWAŁA NR XXXVII/359/2014
RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379) 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. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 
1172 z późn. zm.) Rada Powiatu Pruszkowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się opłatę za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu osobom obowiązanym do 
ubiegania się o wydanie nowego dokumentu, z uwagi na zmianę stanu faktycznego w zakresie adresu 
właściciela lub posiadacza pojazdu, spowodowaną zmianami administracyjnymi, które polegają na nadaniu 
nazw ulicom lub zmianie dotychczas obowiązujących numerów porządkowych nieruchomości, 
w miejscowościach należących do powiatu pruszkowskiego.

2. Zmniejszenie opłaty nie dotyczy przypadków, gdy wydanie nowego dokumentu spowodowane jest 
zmianą również innych danych zawartych w tym dokumencie lub utratą ważności tego dokumentu.

§ 2. Zmniejszenie opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1 następuje do wysokości stanowiącej sumę:

- kosztów, jakie powiat ponosi w dniu wydania dowodu rejestracyjnego, w związku z zakupem druku 
w podmiocie uprawnionym do jego produkcji oraz uiszczeniem opłaty ewidencyjnej przekazywanej na 
rachunek bankowy funduszu – centralna ewidencja pojazdów i kierowców,

- 50% przychodu powiatu z wydania dowodu rejestracyjnego.

§ 3. Zmniejszenia opłaty udziela się na wniosek osoby uprawnionej, ubiegającej się o wymianę 
dokumentów, o których mowa w § 1, złożony w terminie określonym w art. 78 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu 
drogowym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego.

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

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego

Urszula Wojciechowska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 maja 2014 r.

Poz. 4745
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