
- Projekt -  
Uchwała Nr IV/...../2011 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 24 lutego 2011 roku 

w sprawie: odmowy zwolnienia od opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego 
pojazdu oraz nowego prawa jazdy dla mieszkańców Gminy Gorzyce                  
w związku ze zmianą stanu faktycznego w zakresie adresu właściciela lub 
posiadacza pojazdu oraz adresu kierowcy, spowodowaną zmianami 
administracyjnymi polegającymi na nadaniu nowych nazw drogom 
połoŜonym na terenie Gminy Gorzyce. 

Na podstawie art. 79b oraz art. 98a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 
drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) w zw. z art. 12 pkt 11 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1592 z późn. zm.) 

Rada Powiatu Wodzisławskiego  
uchwala, co następuje: 

§ 1 
 

Odmawia się zwolnienia od uiszczania opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego 
pojazdu dla mieszkańców Gminy Gorzyce w związku ze zmianą stanu faktycznego                      
w zakresie adresu właściciela lub posiadacza pojazdu, spowodowanej zmianami 
administracyjnymi polegającymi na nadaniu nowych nazw drogom połoŜonym na terenie 
Gminy Gorzyce. 
 

§ 2 
 

Odmawia się zwolnienia od uiszczania opłaty za wydanie nowego prawa jazdy dla 
mieszkańców Gminy Gorzyce w związku ze zmianą stanu faktycznego w zakresie adresu 
kierowcy, spowodowanej zmianami administracyjnymi polegającymi na nadaniu nowych 
nazw drogom połoŜonym na terenie Gminy Gorzyce. 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

 



Uzasadnienie 
do projektu uchwały Nr IV/...../2011  

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia  24 lutego  2011 roku  

 
w sprawie: odmowy zwolnienia od opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego 

pojazdu oraz nowego prawa jazdy dla mieszkańców Gminy Gorzyce                  
w związku ze zmianą stanu faktycznego w zakresie adresu właściciela lub 
posiadacza pojazdu oraz adresu kierowcy, spowodowaną zmianami 
administracyjnymi polegającymi na nadaniu nowych nazw drogom 
połoŜonym na terenie Gminy Gorzyce. 

 
 

Wójt Gminy Gorzyce zwrócił się pismem z dnia 3 lutego 2011 roku do Rady Powiatu 
Wodzisławskiego o zwolnienie z opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu                     
i nowego prawa jazdy dla mieszkańców Gminy Gorzyce zobowiązanym do ubiegania się               
o wydanie nowych dokumentów z uwagi na zmianę stanu faktycznego w zakresie adresu 
właściciela lub posiadacza pojazdu oraz adresu kierowcy, spowodowaną zmianami 
administracyjnymi polegającymi na nadaniu nowych nazw drogom połoŜonym na terenie 
Gminy Gorzyce. 

Doceniając wagę i znaczenie sprawy naleŜy uznać, iŜ zwolnienie z naleŜnych opłat 
byłoby w chwili obecnej bardzo utrudnione. Trwający od dłuŜszego czasu kryzys 
gospodarczy jest takŜe zauwaŜalny w zakresie sytuacji finansowej Powiatu Wodzisławskiego. 
Według pierwszych szacunków rok budŜetowy 2010 zamknął się deficytem przekraczającym 
2.200.000 zł, w roku 2011 zaplanowano deficyt na poziomie 5.992.091 zł, a potrzeby 
poŜyczkowe zaplanowano na kwotę 7.092.000 zł. 

Biorąc pod uwagę powyŜsze proponuje się rozpatrzyć odmownie wniosek Wójta 
Gminy Gorzyce. 

 

   
 Przewodniczący Komisji  

Organizacyjnej 
 
        Adam KrzyŜak  

 

 

 


