
UCHWAŁA Nr XXVI/317/2016
RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 14 lipca 2016 r.

w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie prawa jazdy.

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.  z  2016r.  poz.  814)  oraz  art. 18a  ustawy  z  dnia  
5  stycznia  2011r.  o  kierujących  pojazdami  (Dz.U.  z  2016  r.  poz.  627)  uchwala  się  co
następuje:

§ 1. Zmniejsza się o 50 % wysokość opłaty za wydanie prawa jazdy w przypadku, gdy
zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu kierowcy wymagająca wydania nowego prawa
jazdy  spowodowana została zmianami administracyjnymi. 

§ 2.  W uchwale Nr VI/72/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku 
w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy (Dz. Urz.
Woj. Wielkopolskiego z 2007 r. nr 36 poz. 902) uchyla się § 1 ust. 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego. 

  Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza

           /.../
  Andrzej Plichta



Uzasadnienie 
do uchwały Nr XXVI/317/2016 Rady Miejskiej Kalisza

z dnia 14 lipca 2016 r.

w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie prawa jazdy.

Zgodnie z art.18a ustawy z dnia  5  stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami  
(Dz.U. z 2016 poz.627) rada powiatu, w drodze uchwały,  może zmniejszyć opłatę za wydanie
prawa jazdy  lub zwolnić od jej uiszczenia osoby zobowiązane do wymiany prawa jazdy w
przypadku,  gdy  zmiana  dotyczy  adresu  kierowcy  i  jest  spowodowana   zmianami
administracyjnymi. Obowiązek zgłoszenia zmiany danych zawartych w prawie jazdy, w tym
również zmiany adresu zamieszkania  kierowcy  wynika z art.18 ustawy.

Aktualnie  wysokość opłat za wydanie prawa jazdy reguluje rozporządzenie Ministra
Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  11  stycznia  2013r.  w  sprawie
wysokości  opłat  za  wydanie  dokumentów  stwierdzających  uprawnienia  do  kierowania
pojazdami (Dz.U. z 2013r. poz. 83) i tak wysokość opłaty za wydanie prawa jazdy wynosi  
100,00 zł.   
Zmniejszenie opłaty za wydanie prawa jazdy o 50% z jednej  strony pozwoli  zmniejszyć
obciążenie finansowe osób wymieniających dokument, a z drugiej strony pozwoli  w znacznej
mierze pokryć  koszt  wyprodukowania  dokumentu jaki  zobowiązani  jesteśmy ponosić  na
rzecz  Polskiej  Wytwórni  Papierów  Wartościowych.  Cena  jednostkowa  dokumentu  prawa
jazdy   wynosi 45,60 zł + 23% VAT.

Zmniejszenie  więc  o  50% opłaty  za  wydanie  nowego  prawa jazdy  jest  zasadne  
w sytuacji dokonania zmian administracyjnych.

          Prezydent 
      Miasta Kalisza

    /.../
Grzegorz Sapiński


