
UCHWAŁA NR XV/168/2019 

RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

z dnia 27 grudnia 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na ujawnianie należności pieniężnych 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Rejestrze Należności Publicznoprawnych 

 

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

(Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1815) w związku z art. 18d § 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, 1501, 1553, 1579, 2070 

i 1901) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Wyraża się zgodę na ujawnianie należności pieniężnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

w Rejestrze Należności Publicznoprawnych. 

§ 2. 1. Określa się rodzaj należności pieniężnych przekazywanych do Rejestru Należności 

Publicznoprawnych, które zawarto w ust. 2. 

2. W Rejestrze Należności Publicznoprawnych ujawnia się należności z tytułu: 

1) zwrotu kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą 

lub zniszczeniem pojazdów ustalonego na podstawie art. 130a ust.1 pkt 1, ust. 10f, ust. 10h 

i ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1990 z późn. zm.); 

2) grzywien w celu przymuszenia z uwagi na uchylanie się przez zobowiązanego 

od wykonania obowiązku określonego w tytule wykonawczym; 

3) kar pieniężnych za usunięcie drzew, ustalonych na podstawie art. 90 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) 

i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek 

opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1330) oraz art. 402 ust. 5 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 

z późn. zm.); 

4) opłat podwyższonych za wydobycie bez wymaganej koncesji kopaliny, wynikających 

z zapisów art. 140 ust. 1, ust. 3, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo 

geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868 z późn. zm.); 

5) pokrycia kosztów wykonania zastępczego, o którym mowa w art. 127 i kolejnych ustawy 

z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1438 z późn. zm.); 

6) nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki, przyznanych zgodnie z art. 140 

ust.1 lit. a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.); 

7) nienależnie pobranej pomocy na usamodzielnienie, przyznanej zgodnie z art. 141 ust. 1b 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.); 

8) nienależnie pobranych świadczeń dla rodziny zastępczej na pokrycie kosztów utrzymania 

dziecka, przyznanych zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zstępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.); 

9) odpłatności rodziców naturalnych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, ustalonej zgodnie 

z art. 193 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.); 
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10) kosztów upomnienia skierowanego do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji 

administracyjnej na podstawie art. 15 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.); 

11) opłat za zajęcie pasa drogowego ustalonych na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.); 

12) odpłatności za pobyt osoby w domu pomocy społecznej na podstawie art. 60 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. 

Przewodniczący Rady 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

Sławomir Sokołowski 
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