
 

 

UCHWAŁA NR XXX/195/2017 

RADY POWIATU W GRYFINIE 

z dnia 22 czerwca 2017 r. 

w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego, nowego prawa jazdy lub 

pozwolenia do kierowania tramwajem 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.  

z 2016 r. poz. 814, zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, zm. Dz. U. z 2017 r. poz. 730, poz. 935) 

w związku z art. 79 b ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 128, 

zm. Dz. U z 2017 r. poz. 777, poz. 966), art. 18 a  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami  

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 978), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje: 

§ 1. Zmniejsza się opłatę za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu w przypadku, gdy zmiana 

stanu faktycznego w zakresie adresu właściciela lub posiadacza pojazdu, wymagająca wydania nowego 

dowodu rejestracyjnego pojazdu, spowodowana została zmianami administracyjnymi o kwotę 22,90 zł. 

§ 2. Zmniejsza się opłatę za wydanie nowego prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem 

w przypadku gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu kierowcy wymagająca wydania nowego prawa 

jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem, spowodowana została zmianami administracyjnymi o kwotę 

43,91 zł. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie. 

§ 4. Traci moc uchwała  Nr XI/136/2007 Rady Powiatu Gryfińskiego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie 

zwolnienia z opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego oraz za wydanie prawa jazdy. 

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

Województwa Zachodniopomorskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

Roman Michalski 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 10 lipca 2017 r.

Poz. 3068
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