
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XIII/101/11 

RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO 

z dnia 21 grudnia 2011 r. 

w sprawie obniżenia opłat za wymianę praw jazdy i dowodów rejestracyjnych dla mieszkańców gminy 

Pszczyna  

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., 

Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 79b i art. 98a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. –Prawo o ruchu 

drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)  

Rada Powiatu  

uchwala:  

§ 1. 1. Obniża się opłaty za wydanie dokumentów praw jazdy i dowodów rejestracyjnych dla mieszkańców 

Gminy Pszczyna objętych zmianą adresu zameldowania, w związku z:  

1) wejściem w życie uchwały nr IX/93/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 30 czerwca 2011 r., ogłoszonej 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2011 r. Nr 180, poz. 3394, w sprawie nadania nazwy 

drodze wewnętrznej położonej w Pszczynie,  

2) dokonaniem z urzędu zmian numerów porządkowych nieruchomościom położonym w Pszczynie przy ulicy 

Sznelowiec 29/2 oraz w Łące przy ul. Dąbrowszczaków 4 o kwotę stanowiącą dochód Powiatu 

Pszczyńskiego.  

2. Jednostkowa kwota obniżenia opłaty za wymianę:  

1) prawa jazdy - 30,70 zł,  

2) dowodu rejestracyjnego bez znaków legalizacyjnych – 25,51 zł,  

3) dowodu rejestracyjnego ze znakami legalizacyjnymi – 30,71zł.  

§ 2. Obniżenie opłaty przysługuje wyłącznie, jeżeli przyczyną wymiany prawa jazdy lub dowodu 

rejestracyjnego jest zmiana ulicy lub numeru domu na skutek czynności podjętych przez Gminę Pszczyna 

wymienionych w § 1 ust.1.  

§ 3. Obniżenie opłat przysługuje do końca czerwca 2012 r.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  
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Katowice, dnia 26 stycznia 2012 r.

Poz. 502

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



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

Województwa Śląskiego.  
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