
UCHWAŁA NR XXXVII/255/2010  

RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO  

z dnia 28 stycznia 2010 r. 

w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi n a parking strzeżony oraz za jego parkowanie. 

Na podstawie art.12 pkt 11, art.40 ust.1 i art.42 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym / Dz.U.z 2001 r. Nr 142,poz.1592 z późn. zm.) art. 130a ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo

o ruchu drogowym (t.j 2005r. Dz.U.Nr 108, poz.908 z późn. zm) oraz art. 4 ust.1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca

2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t.j.z 2009r. Dz.U.Nr 31, poz. 206 

z późn.zm.)

Rada Powiatu Mikołowskiego uchwala 

§ 1. Ustalić wysokość opłat za czynności związane z usunięciem i parkowaniem pojazdu w przypadkach: 

w następującej wysokości: 

Do opłat za w/w usługi doliczony został podatek VAT w wysokości 22%. 

§ 2. Traci moc uchwała Rady Powiatu Mikołowskiego nr XXV/158/2004 z dnia 28.10.2004r.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście.  

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

1) pozostawienia pojazdu w miejscu gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża 
bezpieczeństwu; 

2) nie okazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia; 

3) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu 
drogowego; 

4) kierowania pojazdem przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo 
środka działającego podobnie do alkoholu; 

5) kierowania pojazdem przez osobę nie posiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub 
używania pojazdu; 

6) gdy stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenia drogi albo narusza 
wymagania ochrony środowiska. 

wysokość stawek brutto

Lp zakres usług motorower, 
motocykl, 
przyczepa lekka

samochody 
osobowe 
i ciężarowe o dmc 

do 3,5t

pojazdy samochodowe 
o dmc pow. 3,5t do 12

t

pojazdy samochodowe 
o dmc pow.12t oraz 

autobusy

1 dojazd do klienta 
i powrót do bazy 
(zł/km)

4,27 4,88 6,10 7,32

2 holowanie pojazdu lub
przewóz pojazdu 
(zł/km)

4,88 4,88 8,54 12,20

3 załadunek 
i rozładunek pojazdu 
(zł)

48,88 85,40 244,00 305,00

4 prace towarzyszące 
(zł/rbh)

12,20 36,60 122.00 183,00

5 parkowanie pojazdu 
na dobę (zł)

14,64 23,18 30,50 61,00

Przewodniczący Rady 

mgr Eryk Muszer 
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