
 

 

UCHWAŁA NR XXX/246/14 

RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 7 listopada 2014 r. 

w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym 

oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli przed wydaniem 

dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania ustaną przyczyny jego usunięcia 

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.
1)

) i 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.
2)

) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 

2014 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2015 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu 

z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym (M.P. z 2014 r. poz. 632) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Ustala się wysokość stawek kwotowych opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego 

z dróg Powiatu Wrocławskiego obowiązujących w roku 2015 za: 

1) rower lub motorower: 

a) za usunięcie - 112 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania - 19 zł; 

2) motocykl: 

a) za usunięcie - 221 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania - 26 zł; 

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony: 

a) za usunięcie - 485 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania - 39 zł; 

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 7,5 tony: 

a) za usunięcie - 606 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania - 51 zł; 

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony do 16 ton: 

a) za usunięcie - 858 zł, 

                                                      
1) 

zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, w Dz. U z 2014 r. poz. 379, 

Dz. U. z 2014 r. poz.1072 
2) 

zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 222, poz. 1321, Nr 30 poz.151, z 2012 r.  

poz. 951 i poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, Dz. U. z 2013 r. poz. 1611, 1446 i 991, Dz. U. z 2014 r. poz. 486, 529, 768 
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b) za każdą dobę przechowywania - 73 zł; 

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton: 

a) za usunięcie - 1265 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania - 135 zł; 

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne: 

a) za usunięcie - 1539 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania - 199 zł. 

§ 2.  Ustala się wysokość stawek kwotowych kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 

z drogi, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie jego usuwania ustaną przyczyny 

jego usunięcia za: 

1) rower lub motorower - 51 zł; 

2) motocykl - 101 zł; 

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony - 222 zł; 

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 7,5 tony - 272 zł; 

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony do 16 ton - 395 zł; 

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton - 580 zł; 

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 705 zł. 

§ 3.  Traci moc uchwała Nr XXI/178/13 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie 

wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości 

kosztów w przypadku odstąpienia od usuniecie pojazdu, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu 

lub w trakcie usuwania ustaną przyczyny jego usunięcia (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 6407). 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego. 

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2015 r. 

Przewodnicząca Rady Powiatu Wrocławskiego: 

M. Wilk 
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