
Uchwała Nr XI/126/2011
Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 23 sierpnia 2011 r.

w sprawie wysokości opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg oraz ich
przechowywaniem na parkingu strzeżonym na koszt właściciela pojazdu.

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1 oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art.
130 a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zmianami) oraz art. 1 pkt 10 lit. h i lit. i ustawy z dnia 22 lipca 2010 r.
o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 152,
poz. 1018), po konsultacjach określonych uchwałą Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej działalności tych organizacji (Dz. Urz. Woj.
Śl. Nr 196, poz. 3002)

Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące stawki kwotowe opłat brutto za usuwanie pojazdów z dróg oraz ich
przechowywanie na parkingu strzeżonym na koszt właściciela pojazdu:

l.p. Rodzaj pojazdu Stawka kwotowa za
usunięcie pojazdu [zł]

Stawka kwotowa za każdą dobę
przechowywania pojazdu [zł]

1. Rower lub motorower 100,00 15,00
2. Motocykl 200,00 22,00
3. Pojazd o dopuszczalnej masie

całkowitej do 3,5 t
440,00 33,00

4. Pojazd o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

550,00 45,00

5. Pojazd o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

780,00 65,00

6. Pojazd o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 16 t

1150,00 120,00

7. Pojazd przewożący materiały
niebezpieczne

1400,00 180,00

§ 2

Stawki kwotowe za każdą dobę przechowywania pojazdu ustalone w § 1 stosuje się dla każdej
rozpoczętej doby.
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§ 3

Wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, po wydaniu dyspozycji
o jego usunięciu w trakcie usuwania, wynosi 50% stawki kwotowej za usunięcie pojazdu określonej w §
1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 5

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr VII/59/2003 Rady Miejskiej
w Jaworznie z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie wysokości opłat związanych z transportem
i parkowaniem pojazdów usuwanych z drogi, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego 7 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 27, poz. 779) oraz Uchwała Nr XXXV/426/
2005 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr VII/
59/2003 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 25 lutego 2003 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego 11 kwietnia 2005 r. (Dz. U. Woj. Śl. z 2005 r. Nr 39, poz. 1074).

§ 6

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