
       

UCHWAŁA NR IV/20/2022  

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 29 marca 2022 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie danych dotyczących należności 

pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego do Rejestru Należności 

Publicznoprawnych 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528) oraz art. 18d § 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 

r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 479) uchwala się: 

 

§ 1. 

Wyraża się zgodę na wprowadzanie do Rejestru Należności Publicznoprawnych                                 

danych, o których mowa w art. 18b § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji w zakresie należności pieniężnych Powiatu Nowodworskiego. 

§ 2. 

Określa się rodzaj należności pieniężnych przekazywanych do Rejestru Należności 

Publicznoprawnych: 

1) opłata za zajęcie pasa drogowego; 

2) kara za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia; 

3) opłata za usunięcie pojazdu z drogi i przechowywanie pojazdu usuniętego na parking 

strzeżony; 

4) opłata za wydanie zezwolenia na przejazd nienormatywny; 

5) kara grzywny za rozbiórkę lub przeniesienie w inne miejsce tymczasowe obiektu 

budowlanego; 

6) opłata za wystawienie upomnienia skierowanego do zobowiązanego przed 

wszczęciem egzekucji administracyjnej. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego. 

                                                                             Przewodniczący Rady 

                                                                          (-) 

                                                                              Robert Ciżmowski 



       

 

UZASADNIENIE 

Prowadzenie Rejestru Należności Publicznoprawnych przez jednostki samorządu 

terytorialnego, wynika bezpośrednio z przepisów prawa, które reguluje art. 18d § 4 ustawy z 

dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wprowadzenie 

Rejestru Należności Publicznoprawnych miało na celu ułatwienie dochodzenia 

wierzytelności, należnych jednostce samorządu terytorialnego ale także zwiększenie szansy 

na egzekwowanie tych długów.  

W oparciu o niniejszą uchwałę do Rejestru Należności Publicznoprawnych będą 

wprowadzane informacje o ciążących należnościach pieniężnych dla których wierzycielem 

jest Powiat Nowodworski, gdy łączna kwota należności pieniężnych wraz z odsetkami z 

tytułu niezapłacenia ich w terminie wynosi nie mniej niż 5.000,00 zł. 

 Ujawnienie tych informacji w Rejestrze Należności Publicznoprawnych będzie 

poprzedzone zawiadomieniem zobowiązanego o zagrożeniu ujawnieniem w Rejestrze 

Należności Publicznoprawnych. Zatem zagrożenie ujawnieniem bądź ujawnienie w Rejestrze 

Należności Publicznoprawnych pozytywnie wpłynie na dobrowolne wykonanie obowiązku 

zapłaty należności wobec jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 18u ustawy z 

dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji udostępnienie 

danych zawartych w Rejestrze Należności Publicznoprawnych nie stanowi naruszenia 

przepisów tajemnicy skarbowej. W tym stanie rzeczy podjęcie przedmiotowej uchwały jest w 

pełni uzasadnione oraz celowe. 

Przedstawiona uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu 

Nowodworskiego na lata 2015 – 2024, obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel 

strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów mieszkańców i samorządów powiatu, cel 

operacyjny:CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego lokalnych samorządów – wzrost 

dochodów i optymalizacja wydatków. 

                                                                             Przewodniczący Rady 

                                                                          (-) 

                                                                              Robert Ciżmowski 

 

 



 

       

 

 

 

 

 


