
UCHWAŁA NR 592/XXXIX/2010  

RADY POWIATU W LUBLIŃCU  

z dnia 22 marca 2010 r.  

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 566/XXXVIII/2010 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 28 stycznia 2010r. 
o wysokości opłat za usuniecie pojazdu z drogi na 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 1998 r. o samorządzie

powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 130 a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt. 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 17,
poz. 95) Rada Powiatu w Lublińcu uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się  treść § 1 Uchwały nr 566/XXVIII/2010z dnia 28 stycznia 2010 roku o wysokości opłat za

usunięcie pojazdu z drogi na parking strzeżony oraz za jego parkowanie który otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się
wysokość opłat za czynności związane z usunięciem i parkowaniem pojazdu w przypadkach określonych w art. ust.
1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym w następującej wysokości: 

W podanych kwotach brutto zawarto 22% VAT." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianom.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.  

Lp. Zakres usług Wysokość stawek w złotych

Motorower 

i motocykl

Samochody 

osobowe  

i ciężarowe o dmc 
do 3,5t  

i ciągniki rolnicze

Pojazdy 

samochodowe  

o dmc powyżej 3,5 t 

do 12 t

Pojazdy samochodowe

o dmc powyżej 12t 

i autobusy

1. Dojazd do pojazdui powrót 
do bazy 

/zł/km/

netto– 2,00

brutto – 2,44

netto– 2,00 

brutto – 2,44

netto– 2,50 

brutto – 3,05

netto– 2,50 

brutto – 3,05

2. Holowanie pojazdu lub 

przewóz pojazdu 

/zł/km/

netto– 2,00

brutto – 2,44

netto– 2,50 

brutto – 3,05

netto– 6,50 

brutto – 7,93

netto– 10,50 

brutto – 12,31

3. Załaduneki rozładunek 

pojazdu /zł/
netto– 15,00

brutto – 

18,30

netto– 30,00 

brutto – 36,60

netto– 100,00 

brutto – 122,00

netto– 150,00 

brutto – 183,00

4. Parkowanie pojazdu na 

dobę /zł/
netto– 15,00

brutto – 

18,30

netto– 30,00 

brutto – 36,60

netto– 50,00 

brutto – 61,00

netto– 55,00 

brutto – 67,10

Przewodniczący Rady  

 

mgr Lidia Kucharczyk 
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