
 

 

UCHWAŁA NR LI/246/18 

RADY POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO 

z dnia 19 kwietnia 2018 r. 

w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu i prawa jazdy 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: 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 (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.) oraz art. 18a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. 

o kierujących pojazdami (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji 
społecznych 

Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego 

uchwala: 

§ 1. 1. Zwolnić z opłaty za wydanie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego pojazdu osoby ubiegające się 

o wymianę prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego pojazdu w przypadku, gdy zmiana stanu faktycznego 

adresu kierowcy oraz właściciela lub posiadacza pojazdu, wymagająca wydania nowego prawa jazdy lub 
dowodu rejestracyjnego spowodowana została zmianami administracyjnymi wynikającymi ze zmiany 

numeracji budynków położonych na działkach nr 778/139 i 779/139 obręb Ściernie zlokalizowanych 

w Bieruniu przy ul. Skalnej  dokonanej przez Burmistrza Miasta Bieruń w trybie art. 47a ust. 5 ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne. 

2. Zwolnienie z opłaty za wydanie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego pojazdu dotyczy wniosków, 

w których jedyną przyczyną wymiany dokumentu jest zmiana adresu zamieszkania osoby ubiegającej się 

o wymianę prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego pojazdu, spowodowana zmianami administracyjnymi 
opisanymi w pkt 1. 

3. Zwolnienie z opłaty za wydanie prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego pojazdu dotyczy wniosków 

złożonych przez osoby ubiegające się o wymianę prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego pojazdu po dniu 
wejścia w życie niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 3. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2018 r. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 kwietnia 2018 r.

Poz. 2743



§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  
 

Wiceprzewodniczący Rady 

 
 

Marek Spyra 
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