
 

 

UCHWAŁA NR XIV/114/2019 

RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO 

z dnia 20 grudnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2020 roku za usunięcie pojazdu z drogi  

i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 511) i art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1990 z pózn. zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Za usuniecie pojazdu z drogi na koszt właściciela w przypadkach określonych w art. 130a  

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z pózn. zm.) 

ustala się obowiązującą w 2020 r. opłatę w wysokości: 

1) rower lub motorower - 115 zł; 

2) motocykl - 147,60 zł ; 

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 246 zł; 

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 616 zł; 

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 861 zł; 

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 984 zł; 

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1591 zł; 

2. Koszty powstałe w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadkach, o których mowa 

w art. 130a ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1990 z pózn. zm.) – jeżeli w trakcie usuwania pojazdu ustały przyczyny jego usunięcia – obowiązany jest 

pokryć właściciel pojazdu. Są to rzeczywiste koszty poniesione przez jednostkę wyznaczoną przez starostę do 

usuwania pojazdów. Wysokość tych kosztów nie może być wyższa niż kwoty opłat określone w ust.1. 

3. Za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi ustala się obowiązującą 

w 2020 r. opłatę za każdą dobę przechowywania w wysokości: 

1) rower lub motorower - 15 zł; 

2) motocykl - 20 zł; 

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 29 zł; 

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 37 zł; 

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 54 zł; 

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 97 zł; 

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 142 zł.       
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Doba rozpoczyna się z chwilą dostarczenia pojazdu na parking. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego. 

§ 3. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego.   

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Andrzej Krężałek 
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