Projekt Prezydenta Miasta

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia

2015 r.

DRUK NH

w sprawie zwolnienia z opiat zwi ązanych z wymian ą prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem
osób, które zobowi ązane są do wymiany tych dokumentów ze wzgl ędu na administracyjne zmiany adresu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz.594 z pó źn. zm.) oraz art. 18a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kieruj ących pojazdami
(Dz. U. z 2015 r. poz.155 z pó źn. zm .)

na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miasta Ruda Śląska
uchwala:
1. Zwolnić z opłaty za wydanie prawa jazdy oraz pozwolenia na kierowanie tramwajem osoby zobowi ązane
do wymiany w/w dokumentów w zwi ązku ze zmianą adresów ich zamieszkania, spowodowan ą zmianami
administracyjnymi tj. zmian ą nazw ulic, zmian ą numeracji budynków.
2. Wykonanie uchwały powierza si ę Prezydentowi Miasta.
3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz ędowym Województwa
Śląskiego.
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UZASADNIENIE

Przyj ęcie przedłożonego projektu uchwa ły wynika z uwagi na zmianę podstawy prawnej do jej
podj ęcia. Dotychczas na obszarze miasta Ruda

Śląska obowiązywała tej samej tre ści uchwała

z 30 listopada 2007 r. która regulowała powyższe kwestie zarówno w stosunku do wymiany dowodów
rejestracyjnych jak i praw jazdy. Jednak że część tej uchwały w zakresie praw jazdy utraci ła moc w związku
z wej ściem w życie ustawy o kieruj ących pojazdami. Tak wi ęc z dniem 24 sierpnia 2014 r. podstaw ą do
podj ęcia przez Radę Miasta stosownej uchwały w tym zakresie jest art.18a ustawy o kieruj ących pojazdami.

Mając powyższe na wzgl ędzie w celu dalszego umo żliwienia organom miasta dokonywania
zwolnienia z opłat ponoszonych przez mieszka ńców miasta w zwi ązku ze zmian ą nazwy ulicy lub numeracji
budynków, które to zmiany powstaj ą niezależnie od woli mieszkańców przedstawia si ę projekt uchwa ły do
rozpatrzenia.
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