
UCHWAŁA NR XYI|ll 126 l 12

RADY POWIATU BRZESKIEGO

z dnia29 marca2Dl2 r.

w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie nowego prawa jazdy
i dowodu rejestracyjnego

Na podstawię art.7gb i art.98austawy z dnia20 częrwęa 1997 r. - Prawo o ruchu

drogovrym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz.908, zpoźn. zm.D) uchwala się,

co następuje:

§1.

1. ZmniejszaZmniejsza się opłaty za wydanie nowęgo: prawa Jazdy tuo oowoqu

rejestracyjn.go, w prz}padku gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu
prawa j*dy lub dowoduwydanie

kierowcy wymagająca wydania nowych dokumentów

zmianami administracyjnymi polegającymi na nadaniu

w miejscowościach połozonych §a tęrenie powiatu

dotychczas nie występował podział na ulice.

Z.Zmniejszęnie opłat nie dotyczy przypadku, gdy wydanie nowych dokumęntów

,po*oóo*ane jest zmianąrównieŹ innych danych zawarĘch w Ęch dokumentach

lub utratą wazności poprzedniego dokumentu.

§2.

Ustala się następujące kwoty zmniejszonych opłń, w przypadkach, o których mowa

w § 1:

1) za wydanię nowego prawa j azdy _ opłata w wysokości 55,58 zł;

Z)za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego _ opłata wwysokości 37,35zł,

na którą składa się:

a) zmniejs zona opłataza dowód rejestracyjny - w wysokościZ9,l2 ń,

b) zmniejs zofia opłataza komplet nalepek |egalizacyjnych wysokości7,63 zł,

t\Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostĄ ogłoszone 1|z. U. z2005 r, Nr 109, Poz,925, N' l1l,
poz.|462,Nr l79, por.ine iN, tgo, pozJa9airug7:rioo6 r.Nr 17, poz.l4l,Nr 104, po1,708 i71l, Nr 190,

poz. l400, Nr l91, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z200, r,Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz,38l, Nr 99, poz,66l, Nr 123,

poz.845 iNr 176, poz.|ż38, z 2008 r, Nr 37, p,oz.2l4, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz, 1015, Nr 209, poz, L3ż0,

Nr 220, poz. |4ll il426, Ńr 223, poz. 1461 i tłoz iŃ. 234, poz, |573 il574, z2009 r, Nr 3, poz, 11, Nr 18,

poz.97,Nr 79, poz. oo:, Ń. 9|, poz.'739,Nr 92, poz. 753, Nr 97, po z. 8,02 i 803, Nr 98, poz, 817 i Nr |68, poz, 1323,

z20l0 r. Nr40, poz, 230, Nr 43, poz.246, N; !22, p,oz.82z, Nr l51, poz, 1013,Nr l52, poz, 1018, Nr 182,

poz.l228,Nr 2l9, poz. l443,Nr 2Ż5, poz, |466 iNr Żs7, poz. |7ż6, z20|l r, Nr 30, poz, L5l, Nr 92, poz, 530,

Nr l02, poz. 585, Nr 106, poz.622,Nr l7l, poz. 1016, Nr 204, poz. |l95, Nr 205, poz, l2l0, Nr 208, poz, 1240

i 1241,Ń 22ż,poz.132l,Nr 227,poz,1367iNr244,poz.L454orazz2OL2r, poz. l13,

spowodowana Została
nazry ulicy (placu)

brzeskiego, w których
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§3.

Traci moc uchwała Nr 1x/63lll Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 9 czerwca 20t 1 r.

w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie nowego pra\rya judy i dowodu

rejestracyjnego (Dz.IJtz. Woj. Op.z2011r.Nr 70, poz, 887),

§4.

Uchwała wchodzi w życie po uptywie t4 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Woj ew ó dztw a Opolskiego.

iczący Rady Powiatu
Brzeskiego

I

Ll,v-.\ą-
ryk Mazu.ki.*i*?

Id: RLSVQ-YATVI,COHOQ-ZRRHC-MHIJB, Podpisany Strona} z2


