
 

 

UCHWAŁA NR IV/28/2014 

RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE 

z dnia 30 grudnia 2014 roku 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie na parkingu strzeżonym 

oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdu powstałych po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu, 

od którego odstąpiono 

Na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. 

poz. 1137)
1) 

Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się opłaty za usunięcie pojazdu z drogi w wysokości: 

1) od roweru lub motoroweru - 67 zł; 

2) od motocykla - 133 zł; 

3) od pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t włącznie - 292 zł; 

4) od pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t włącznie - 366 zł; 

5) od pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t włącznie - 519 zł; 

6) od pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 765 zł; 

7) od pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne - 931 zł, 

2. Jeżeli odległość pokonana w trakcie dojazdu do usuwanego pojazdu i jego transportu na parking 

strzeżony przekracza 5 km, opłaty za usunięcie pojazdu, o których mowa w ust. 1 wzrastają odpowiednio 

o 15 % opłaty określonej w ust. 1 dla danego pojazdu, za każdy dodatkowy kilometr przejechany ponad 

5 kilometrów. 

3. Ustalone w sposób określony w ust. 2 opłaty nie mogą być wyższe niż: 

1) od roweru lub motoroweru - 112 zł; 

2) od motocykla - 221 zł; 

3) od pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 485 zł; 

4) od pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t włącznie - 606 zł; 

5) od pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t włącznie - 858 zł; 

6) od pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 1265 zł; 

7) od pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne - 1539 zł. 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 

1446 i 1611 oraz z 2014 r. poz. 312, 486, 529 i 768. 
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§ 2. Ustala się opłaty za parkowanie pojazdów usuniętych z drogi na parkingu strzeżonym za każdą 

rozpoczętą dobę przechowywania w wysokości: 

1) od roweru lub motoroweru - 11 zł; 

2) od motocykla - 15 zł; 

3) od pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t włącznie - 23 zł; 

4) od pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t włącznie - 31 zł; 

5) od pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t włącznie - 44 zł; 

6) od pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 80 zł; 

7) od pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne - 120 zł. 

§ 3. Ustala się koszty przystąpienia do usunięcia pojazdu, od którego odstąpiono na skutek ustania przyczyn 

usunięcia w wysokości 50 % opłaty określonej w § 1 ust. 1 dla danego pojazdu. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLIII/580/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 listopada 2013 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie na parkingu strzeżonym oraz 

wysokości kosztów usunięcia pojazdu powstałych po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu, od którego 

odstąpiono (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 7552). 

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.   

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie 

Kazimierz Koprowski 
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