
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/326/2012 

RADY POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACH 

z dnia 30 października 2012 r. 

w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów w myśl art. 130a ustawy       

z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym  

Na podstawie: art. 12 pkt 1, pkt 11, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.
1)

 ) oraz art. 130 a ust. 6 ustawy 

z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. 

zm.
2)

 ), po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

 

Rada Powiatu  

uchwala:  

 

§ 1. 1. Ustala się opłatę za usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela przez jednostkę wyznaczoną 

przez Starostę Tarnogórskiego w wysokości:  

1) za rower lub motorower – 100,00 zł,  

2) za motocykl – 200,00 zł,  

3) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 340,00 zł,  

4) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t – 450,00 zł,  

5) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 7,5t do 16t – 680,00 zł,  

6) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t – 1150,00 zł,  

7) za pojazdy przewożące materiały niebezpieczne -1400,00 zł,  

8) za odstąpienie od usunięcia pojazdu, gdy wydanie dyspozycji spowodowało powstanie kosztów:  

a) dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 100,00 zł,  

b) dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t – 200,00 zł.  

2. Stawki nie zawierają podatku VAT.  

                                                      
1) 

Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 

153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 162 poz. 1568, z 2004 Nr 102 poz. 1055, z 2007 Nr 173 

poz. 1218, z 2008 Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 Nr 28 poz. 

142, poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281 oraz Nr 149 poz. 887 
2) 

Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U z 2011 r. Nr 222 poz. 1321 
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§ 2. 1. Ustala się opłatę za przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi na koszt właściciela na parkingu 

strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Tarnogórskiego w wysokości:  

1) za rower lub motorower – 15,00 zł,  

2) za motocykl – 20,00 zł,  

3) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 30,00 zł,  

4) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t – 45,00 zł,  

5) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 7,5t do 16t – 60,00 zł,  

6) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t – 100,00 zł,  

7) za pojazdy przewożące materiały niebezpieczne – 150,00 zł.  

2. Stawki nie zawierają podatku VAT.  

3. Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.  

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XIII/145/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 września 2011 

roku w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na koszt właściciela.  

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

Województwa Śląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady 

Powiatu  

 

 

Andrzej Fiała 
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