
 

 

UCHWAŁA NR XL/249/17 

RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO 

z dnia 28 września 2017 r. 

o zmianie uchwały w sprawie wysokości opłat w roku 2017 za usunięcie i przechowanie pojazdu 

usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu 

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

(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.)
1)

oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – 

Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.)
2)

w związku z obwieszczeniem 

Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w roku 2017 maksymalnych 

stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym (M.P. z 2016 r. 

poz. 778); Rada Powiatu Bolesławieckiego uchwala, co następuje; 

§ 1. W uchwale nr XXVIII/176/16 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie 

wysokości opłat w roku 2017 za usunięcie i przechowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat 

w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r. poz. 6039)  

w § 1 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: 

„§1. Ustala się następujące wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi  

na parkingu strzeżonym, wyznaczonym przez Starostę Bolesławieckiego: 

1) rower lub motorower: a) za usunięcie - 100 zł, b) za każdą dobę przechowywania - 13 zł; 

2) motocykl: a) za usunięcie - 190 zł, b) za każdą dobę przechowywania - 18 zł; 

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t: a) za usunięcie - 440 zł, b) za każdą dobę 

przechowywania - 25 zł; 

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t: a) za usunięcie - 500 zł, b) za każdą 

dobę przechowywania - 30 zł; 

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t: a) za usunięcie - 750 zł, b) za każdą 

dobę przechowywania - 40 zł; 

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t: a) za usunięcie – 1.100 zł, b) za każdą dobę 

przechowywania - 50 zł; 

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne: a) za usunięcie - 1.350 zł, b) za każdą dobę 

przechowywania - 80 zł.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bolesławieckiego. 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948, z 2017 r. 

poz. 730 i 935. 
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 777. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 października 2017 r. 

Przewodniczący Rady Powiatu Bolesławieckiego: 

R. Kawka 
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