
Projekt

z dnia  23 października 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

Uchwała Nr ....................
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia .................... .... roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na 
obszarze powiatu kłobuckiego oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia 

pojazdów

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( 
Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Ustala się wysokość opłat za usunięcie pojazdów z dróg powiatu kłobuckiego oraz ich przechowywanie na 
parkingu strzeżonym.

 l.p.  Rodzaj pojazdu  Opłata za usunięcie pojazdu 
w granicach powiatu

 Przechowywanie pojazdu za 
każdą rozpoczętą dobę

 1.  Rower, motorower  112,00 zł  19,00 zł

 2.  Motocykl  221,00 zł  26,00 zł

 3.  Pojazd o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 3,5 tony

 485,00 zł  39,00 zł

 4.  Pojazd o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 3,5 tony do 7,5 tony

 606,00 zł  51,00 zł

 5.  Pojazd o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 7,5 tony do 16 ton

 858,00 zł  73,00 zł

 6.  Pojazd o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 16 ton

 1265,00 zł  135,00 zł

 7.  Pojazd przewożący materiały 
niebezpieczne

 1539,00 zł  199,00 zł

§ 2. 

Ustala się wysokość kosztów, o których mowa w art. 130a ust. 2a Prawa o ruchu drogowym, w wysokości 
50 % opłat określonych w § 1 uchwały.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku.
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§ 4. 

Traci moc uchwała Nr 234/XXIII/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie 
ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na obszarze powiatu 
kłobuckiego oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów (Dz. Urz. Woj. 
Śląskiego z 2013 r. poz. 7118).

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą 
obowiązującą od 01.01.2015 r.
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UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Powiatu

w  sprawie ustalenia wysokości  opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na

obszarze powiatu kłobuckiego oraz kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów

Zgodnie z art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku  Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z

2012  r.  poz.  1137)  Rada  Powiatu   corocznie  w  drodze  uchwały  ustala  wysokość  opłat  za  usuwanie  i

przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na obszarze powiatu kłobuckiego oraz wysokości kosztów

powstałych w razie odstąpienia od usunięcia  pojazdów w trybie art. 130a  ust. 1 i ust. 2 w/w ustawy.

W  dniu  26  listopada  2013  roku  podjęta  została  przez  Radę  Powiatu  w  Kłobucku  uchwała  nr

234/XXIII/2013 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywania pojazdów usuniętych z

drogi na obszarze powiatu kłobuckiego oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia

pojazdów.  Zgodnie z art.  130a ust.  6b ustawy Prawo o ruchu drogowym wysokość opłat  w powyższym

zakresie  ulega  corocznie  zmianie  w  stopniu  odpowiadającym  wskaźnikowi  cen  towarów  i  usług

konsumenckich.  Zaproponowane do projektu  uchwały  Rady Powiatu  opłaty  uwzględniają  obwieszczenie

Ministra Finansów  z  dnia 30 lipca 2014 r.  w sprawie ogłoszenia na 2015 rok maksymalnych stawek opłat

za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym (M.P. z 2014 r. poz. 632). 

Starosta zgodnie z zawartą umową reguluje należność przedsiębiorcy za usunięcie pojazdu z drogi a

zwrot opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu egzekwuje od właściciela pojazdu. Opłaty, o których

mowa stanowią dochód własny Powiatu.

W roku 2014 do dnia 20.10.2014 r. w powyższym trybie  nie zostały usunięte żadne pojazdy.

WICESTAROSTA

 HENRYK KIEPURA


	Uchwała  Nr   XXX-2014
	uzasadnienie



