
 

 

UCHWAŁA NR XXI/108/2012 

RADY POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO 

z dnia 24 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego przechowywanie na rok 2012  

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: 

Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) 

w związku z art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz. U. 

z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) w związku 

z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 12 wrze-

śnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących 

w 2012 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie 

pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu 

strzeżonym (Dz. U. z 2011 r. Nr 82 poz. 830), Rada 

Powiatu Kamiennogórskiego uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Ustala się opłaty za usunięcie pojazdów 

z drogi na koszt właściciela pojazdu w przypadkach 

określonych w art. 130a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 

20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j.: 

Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.):  

1) rower lub motorower – 105 zł;  

2) motocykl – 209 zł;  

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 

459 zł;  

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 

3,5 t do 7,5 t – 574 zł;  

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 

7,5 t do 16 t – 813 zł;  

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 

16 t – 1.199 zł;  

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 

1.459 zł.  

2. Ustala się opłaty za przechowywanie pojaz-

dów, o których mowa w ust. 1 niniejszej uchwały, na 

parkingach strzeżonych, za każdą rozpoczętą dobę:  

1) rower lub motorower – 16 zł;  

2) motocykl – 23 zł;  

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 

35 zł;  

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 

3,5 t do 7,5 t – 47 zł;  

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 

7,5 t do 16 t – 68 zł;  

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 

16 t – 126 zł;  

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 188 zł.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 

Powiatu Kamiennogórskiego.  

§ 3. Traci moc uchwała nr XIV/84/2011 Rady 

Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 25 października 

2011 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu 

z drogi oraz jego przechowywanie na rok 2011.  

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na 

tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kamien-

nej Górze.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego.  

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu  

Bożena Ziemiańska 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 maja 2012 r.

Poz. 1846
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