
 

 

UCHWAŁA NR XVII/206/12 

RADY MIASTA CHEŁM 

z dnia 16 maja 2012 r. 

w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi położonej na terenie miasta Chełm i jego 

przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia 

od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.  

   Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1, art. 92 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 

o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 

20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005r. Nr  108, poz. 908 z późn. zm.) uchwala się, co 

następuje:  

§ 1. Ustala się stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1  

i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. 

zm.), w wysokości:  

1) za rower lub motorower - 105 zł  

2) za motocykl - 209 zł  

3) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 459 zł  

4) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 574 zł  

5) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 813 zł  

6) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 1199 zł  

7) za pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1459 zł  

§ 2. Ustala się stawki opłat za przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym za 

każdą dobę przechowywania w wysokości:  

1) za rower lub motorower - 16 zł  

2) za motocykl - 23 zł  

3) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 35 zł  

4) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 47 zł  

5) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 68 zł  

6) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 126 zł  

7) za pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 188 zł  

§ 3. Ustala się wysokość kosztów, o których mowa w art. 130a ust. 2a ustawy - Prawo o ruchu drogowym 

w wysokości 50% opłaty za usunięcie pojazdu określonej w § 1 uwzględniając rodzaj pojazdu.  
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§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXII/292/09 Rady Miasta Chełm z dnia 10 marca 2009r. w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg miasta Chełm i ich parkowanie (Dz. U. Woj. Lubelskiego Nr 56, 

poz. 1402).  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady  

 

 

 Zygmunt Gardziński 
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