
 

 

UCHWAŁA Nr XXVI/131/2016 

RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM 

z dnia 25 listopada 2016 r. 

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

oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. 

 

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

powiatowym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 8141) 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.2) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.1.  Ustala się opłaty za usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Sępoleńskiego i ich parkowanie na 

parkingach strzeżonych, w sytuacjach określonych w art. 130 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 

Prawo o ruchu drogowym, w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały. 

2.  Ustala się koszty, o których mowa w art. 130 a ust. 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym w wysokości 50% opłaty określonej z załączniku tej uchwały uwzględniając rodzaj pojazdu. 

 

§ 2.  Traci moc uchwała Nr XIV/81/2015 Rady Powiatu w Sępolnie Krajeńskim z dnia 27 listopada 2015 r. 

w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i jego przechowanie na parkingu strzeżonym oraz 

wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. 

 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim. 

 

§ 4.  Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego, wchodzi 

w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 

  

 Przewodniczący  

Rady Powiatu 

Marek Chart 

 

                                                      
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446, 1611, 

z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822, 970, z 2015 r. poz. 211, 541, 591, 933, 1038, 1045, 1273, 1326, 1335,1359, 1830, 

1844, 1893, 2183, 2281, z 2016 r. poz. 266, 352, 1250. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 1 grudnia 2016 r.

Poz. 4276



Załącznik do Uchwały Nr XXVI/131/2016 

Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 

z dnia 25 listopada 2016 r. 

 

CENNIK OPŁAT ZA USUWANIE I PRZECHOWANIE POJAZDU 

 

1.  Za usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela w przypadkach określonych w art. 130 a ust. 1 

i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym ustala się opłatę w wysokości brutto: 

1)  rower lub motorower - 110 zł; 

2)  motocykl - 218 zł; 

3)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 476 zł; 

4)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 594 zł; 

5)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t dol6t - 841 zł; 

6)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t - 1239 zł; 

7)  pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1508 zł. 

2.  Za przechowanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi na koszt właściciela ustala się 

opłatę za każda dobę w wysokości brutto: 

1)  rower lub motorower - 19 zł; 

2)  motocykl - 26 zł; 

3)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 39 zł; 

4)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 51 zł; 

5)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 73 zł; 

6)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 133 zł; 

7)  pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 196 zł. 
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