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UCHWAŁA Nr IX/57/2011 

Rady Powiatu w Olecku 

z dnia 29 czerwca 2011 r. 

 

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

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

 

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1592 ze zm.) i art. 130a ust. 6 i 6a ustawy z 
dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) Rada Powiatu 
w Olecku uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 1. Ustala się, na terenie powiatu oleckiego, opłaty 

za usunięcie pojazdów z drogi w wysokości: 
  1) rower lub motorower - 100 zł, 
  2) motocykl - 200 zł, 
  3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 

440 zł, 
  4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t 

do 7,5 t - 550 zł, 
  5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t 

do 16 t - 780 zł, 
  6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t 

- 1150 zł, 
  7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1400 zł. 
 

2. Ustala się, na terenie powiatu oleckiego, opłaty za 
przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów 
usuniętych z drogi za każdą dobę w wysokości: 
  1) rower lub motorower - 15 zł, 
  2) motocykl - 22 zł, 
  3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t         

- 33 zł, 
  4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t 

do 7,5 t - 45 zł, 

  5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t 
do 16 t - 65 zł, 

  6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t 
- 120 zł, 

  7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 180 zł. 
 

3. Ustala się wysokość kosztów powstałych w 
przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli przed 
wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie 
usuwania ustaną przyczyny jego usunięcia w wysokości 
75 % opłaty określonej w § 1 ust. 1 uchwały uwzględniając 
rodzaj pojazdu. Do pokrycia kosztów obowiązany jest 
właściciel pojazdu 

 
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXV/213/2010 Rady 

Powiatu w Olecku z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie 
ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i 
parkowanie tych pojazdów na wyznaczonym parkingu 
strzeżonym. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 

Powiatu. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, jednak nie wcześniej niż z 
dniem 21 sierpnia 2011 r. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu  
Wacław Sapieha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


