
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/683/16 

RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 24 listopada 2016 r. 

w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg oraz za ich przechowywanie 

na parkingach strzeżonych w roku 2017 

Na podstawie art. 12 pkt 11 oraz art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579) w związku z 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.
1)

), Rada Miejska Wrocławia uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość opłat za usunięcie pojazdów z dróg oraz za ich przechowywanie na parkingach 

strzeżonych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Ustala się wysokość kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, 

po wydaniu dyspozycji jego usunięcia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XVIII/344/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg oraz za ich przechowywanie 

na parkingach strzeżonych (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2015 r. poz. 5365). 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia: 

J. Skoczylas

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. nr 30, poz. 151 i nr 222, poz. 1321, 

z 2012 r. poz. 951 i poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, poz. 991, poz. 1446 i poz. 1611, z 2014 r. poz. 312, poz. 486, poz. 

529, poz. 768 i poz. 822, z 2015 r. poz. 211, poz. 541, poz. 591, poz. 933, poz. 1038, poz. 1045, poz. 1326, poz. 1335, 

poz. 1830, poz. 1844, poz. 1893, poz. 2183 i poz. 2281 oraz z 2016 r. poz. 266, poz. 352 i poz. 1250. 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/683/16 

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 listopada 2016 r. 

 

 

Tabela opłat za usunięcie pojazdów oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych [zł] 

Lp. Wyszczególnienie Rower lub 
motorower 

Motocykl Pojazd o 
dopuszczalnej 

masie 

całkowitej do 

3,5 t 

Pojazd o 
dopuszczalnej 

masie 

całkowitej 

powyżej 3,5 t 

do 7,5 t 

Pojazd o 
dopuszczalnej 

masie 

całkowitej 

powyżej 7,5 t 

do 16 t 

Pojazd o 
dopuszczalnej 

masie 

całkowitej 

powyżej 16 t 

Pojazd 
przewożący 

materiały 

niebezpieczne 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Opłata za usunięcie 

pojazdu 
110 218 476 594 841 1239 1508 

2. 

Opłata za każdą 

dobę 

przechowywania 
pojazdu 

19 26 39 51 73 133 196 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXII/683/16 

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 listopada 2016 r. 

 

Wysokość kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu [zł] 

Określenie rodzaju 

pojazdu 
Rower lub 

motorower 
Motocykl Pojazd o 

dopuszczalnej 

masie 
całkowitej do 

3,5 t 

Pojazd o 

dopuszczalnej 

masie 
całkowitej 

powyżej 3,5 t 

do 7,5 t 

Pojazd o 

dopuszczalnej 

masie 
całkowitej 

powyżej 7,5 t 

do 16 t 

Pojazd o 

dopuszczalnej 

masie całkowitej 
powyżej 16 t 

Pojazd 
przewożący 
materiały 
niebezpieczne 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Wysokość kosztów 

powstałych w 

wyniku odstąpienia 
od usunięcia pojazdu 

50 100 200 280 400 600 750 
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