
 

 

UCHWAŁA NR XX/356/VIII/2019 

RADY MIASTA POZNANIA 

z dnia 3 grudnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg miasta Poznania i ich przechowywanie 

na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia 

pojazdu z drogi, po wydaniu dyspozycji o jego usunięciu. 

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571) oraz art. 130a ust. 6 i ust. 6b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo 

o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, 2244, 2322, z 2019 r. poz. 53, 60, 730, 752, 870, 1123, 

1180, 1466, 1501, 1556, 1579, 1818,2020) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się stawki opłat za usunięcie pojazdu z dróg miasta Poznania oraz jego przechowywanie na 

parkingach strzeżonych. 

2. Ustala się wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, po wydaniu 

dyspozycji o jego usunięciu. 

3. Stawki opłat i wysokość kosztów, o których mowa w ust. 1 i 2, zawiera załącznik do uchwały. 

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr III/19/VIII/2018 Rady Miasta 

Poznania z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg miasta Poznania 

i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia 

od usunięcia pojazdu z drogi, po wydaniu dyspozycji o jego usunięciu. 

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

Województwa Wielkopolskiego, nie wcześniej jednak niż w dniu 1 stycznia 2020 r. 

  

 

Przewodniczący Rady Miasta Poznania  

(-) Grzegorz Ganowicz 

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 13 grudnia 2019 r.
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