
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XIII/165/11 

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH 

z dnia 29 listopada 2011 r. 

w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości 

kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 

Na podstawie 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 art. 40 ust. 1 oraz art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1592, z późn. zm.)  

Rada Miejska w Świętochłowicach uchwala:  

§ 1. Ustala się obowiązującą na rok 2012 stawkę opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego 

z drogi na koszt właściciela w wysokości:  

1) rower lub motorower:  

a) za usunięcie - 100 zł;  

b) za każdą dobę przechowywania - 15 zł,  

2) motocykl:  

a) za usunięcie - 200 zł;  

b) za każdą dobę przechowywania - 22 zł,  

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:  

a) za usunięcie - 440 zł;  

b) za każdą dobę przechowywania - 33 zł,  

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:  

a) za usunięcie - 550 zł;  

b) za każdą dobę przechowywania - 45 zł,  

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t:  

a) za usunięcie - 780 zł;  

b) za każdą dobę przechowywania - 65 zł,  

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t:  

a) za usunięcie - 1150 zł;  

b) za każdą dobę przechowywania - 120 zł,  

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne:  

a) za usunięcie - 1400 zł;  

b) za każdą dobę przechowywania - 180 zł  
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§ 2. 1. Ustala się obowiązującą na rok 2012 wysokość kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia 

pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów:  

1) rower lub motorower - 50 zł;  

2) motocykl - 100 zł;  

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 220 zł;  

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 275 zł;  

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 390 zł;  

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 575 zł;  

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 700 zł.  

2. Do pokrycia kosztów wymienionych w §2.1 obowiązany jest właściciel pojazdu.  

§ 3. Traci moc uchwała nr X/128/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów 

powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

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

Województwa Śląskiego jednak nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2012 r.  

 

 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 

w Świętochłowicach  

 

 

Marek Palka 

 

Poz. 41— 4 —Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


		2012-01-05T10:32:57+0000
	Not specified
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




