
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/172/2016 

POWIATU NIŻAŃSKIEGO 

z dnia 24 listopada 2016 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu 

strzeżonym oraz kosztów usunięcia pojazdu 

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 814 z późn. zm.) oraz 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.) 

Rada Powiatu Niżańskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala opłatę za usunięcie z drogi i umieszczenie na parkingu strzeżonym: 

1) roweru, motoroweru – 110 zł oraz 19 zł za każdą dobę przechowywania, 

2) motocykla – 218 zł oraz 26 zł za każdą dobę przechowywania, 

3) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 476 zł oraz 39 zł za każdą dobę przechowywania, 

4) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 594 zł oraz 51  zł za każdą dobę 

przechowywania, 

5) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16,0 t – 841 zł oraz 73 zł za każdą dobę 

przechowywania, 

6) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16,0 t – 1239 zł oraz 133 zł za każdą dobę 

przechowywania, 

7) pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne – 1508 zł oraz 196 zł za każdą dobę przechowywania. 

2. Ustala koszty powstałe po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu jako sumę kosztów powstałych 

podczas usuwania pojazdu, jeżeli w trakcie wykonywania czynności ustaną przyczyny usunięcia: 

1) za dojazd na miejsce wezwania – 25 % opłaty przewidzianej za usunięcie danego rodzaju pojazdu, 

2) za wykonane przez usuwającego pojazd czynności załadowania i wyładowania pojazdu usuwanego – 20 % 

opłaty przewidzianej za usunięcie danego rodzaju pojazdu, 

3) za przewóz pojazdu z miejsca usunięcia do miejsca położenia parkingu strzeżonego – 25 % opłaty 

przewidzianej za usunięcie danego rodzaju pojazdu. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu Niżańskiego. 
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§ 3. Z dniem 31 grudnia 2016 roku traci moc uchwała Nr XXIV/119/2016 Rady Powiatu Niżańskiego 

z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie 

na parkingu strzeżonym oraz kosztów usunięcia pojazdu. Warunkiem koniecznym utraty mocy uchwały 

obowiązującej jest wejście w życie niniejszej uchwały. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego, nie wcześniej  niż 1 stycznia 2017 r.   

  

Przewodniczący Rady 
 

Janusz Nawrocki 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 2 – Poz. 3735


		2016-12-05T14:39:34+0000
	Polska
	Marcin Jacek Zaborniak
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




