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UCHWAŁA NR 98/X/2015
RADY POWIATU W PŁOCKU
z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów
Na podstawie art. 130 a ust 6 w związku z art. 130 a ust 6 c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. –
Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. 2012 r. poz. 1137 z późn. zm) i obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia
4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2016 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie
pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym (Monitor Polski z 2015 r. poz.707), oraz
art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) Rada
Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz koszty powstałe w związku
z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi, o których mowa w art. 130a ust 2a.

Lp.

1
2
3
4
5
6
7

Rodzaj pojazdu

Rower, motorower
Motocykl
Poj. o d.m.c. do 3,5 t.
Poj. o d.m.c. od 3,5 t do 7,5 t
Poj. o d.m.c. od 7,5 t do 16 t
Poj. o d.m.c. powyżej 16 t
Poj. przewożący materiały
niebezpieczne

Rodzaj świadczonej usługi
Opłata za
Opłata za
usunięcie
przechowywanie
pojazdu w zł.
pojazdu w zł
za dobę
111
19
219
26
480
39
599
51
848
73
1250
134
1521
197

Zwrot kosztów
przejazdu
bez holowania w zł.

50
50
100
250
300
300
300

§ 2. Traci moc Uchwała nr 334/XXXII/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat
za usuwanie i przechowywanie pojazdów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji.
Przewodniczący Rady:
Lech Dąbrowski

