
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 72/XIII/2011 

RADY POWIATU WE WRZEŚNI 

z dnia 15 grudnia 2011 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu na wyznaczonym 

przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji 

usunięcia pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.  

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 

142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 

(Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 12 

września 2011 r. (M.P. nr 82 poz. 830) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Ustala się na terenie powiatu wrzesińskiego w roku 2012 wysokość opłat związanych z usuwaniem 

pojazdów z drogi i przechowywaniem tych pojazdów na parkingu strzeżonym, w brzmieniu określonym 

w załączniku nr 1.  

§ 2. Ustala się na terenie powiatu wrzesińskiego w roku 2012 wysokość kosztów powstałych w wyniku 

wydania dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od jego usunięcia w brzmieniu 

określonym w załączniku nr 2.  

§ 3. Z dniem 31 grudnia 2011 r. traci moc uchwała nr 57/X/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 

26.08.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu na 

wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania 

dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady 

(-) Grzegorz Kaźmierczak

Poznań, dnia 13 stycznia 2012 r.
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(*)- opłaty zawierają podatek od towarów i usług (VAT)  

Opłaty za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu  

  

Lp. Rodzaj pojazdu Opłata (*) 

za 

usunięcie 

za każdą rozpoczętą dobę 

przechowywania 

1.  Rower lub motorower  105 zł 16 zł 

2.  Motocykl  209 zł 23 zł 

3.  Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t  459 zł 35 zł 

4.  Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow.3,5 t 

do 7,5 t  

574 zł 47 zł 

5.  Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 7,5 t 

do 16 t  

813 zł 68 zł 

6.  Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow.16 t  1199 zł 126 zł 

7.  Pojazdy przewożące materiały niebezpieczne  1459 zł 188 zł 
 

 

 

 

 

 

 

(*)- opłaty zawierają podatek od towarów i usług (VAT)  

Koszty powstałe w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od 

usunięcia pojazdu wynoszą (art. 130a ust 2a):  

  

Lp.  Rodzaj pojazdu  Opłata 

1.  Rower lub motorower  53 zł 

2.  Motocykl  105 zł 

3.  Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t  230 zł 

4.  Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow.3,5 t do 7,5 t  287 zł 

5.  Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 7,5 t do 16 t  407 zł 

6.  Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow.16 t  600 zł 

7.  Pojazd przewożący materiały niebezpieczne  730 zł 
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