
 

 

 

UCHWAŁA NR XVI/85/12 

RADY POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO 

z dnia 19 stycznia 2012 r. 

w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi na obszarze powiatu bieruńsko-

lędzińskiego oraz jego parkowania na parkingu strzeżonym  

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz.U z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), oraz art. 130a ust. 2a i ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 

drogowym (t.j.: Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), na wniosek Zarządu Powiatu, po zaopiniowaniu 

przez Komisję Gospodarki i Rozwoju oraz Komisję Budżetu i Finansów i przeprowadzeniu konsultacji 

społecznych  

Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego  

 

§ 1. Ustala się wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi na obszarze powiatu bieruńsko–lędzińskiego 

oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym. Wysokość opłat określona jest w załączniku nr 1 do niniejszej 

uchwały.  

§ 2. W przypadku ustania przyczyny do usunięcia pojazdu, gdy odstąpienie od czynności związanych z jego 

usunięciem spowoduje powstanie kosztów, do poniesienia których jest zobowiązany właściciel pojazdu, ustala 

się stawkę opłat w wysokości 80% stawki określonej w pozycji za usunięcie pojazdu w załączniku nr 1 do 

niniejszej uchwały.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.  

§ 4. Traci moc uchwała nr IX/53/11 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 22.06.2011 r. w sprawie 

ustalenia stawek opłat za usunięcie pojazdów z drogi na obszarze powiatu bieruńsko–lędzińskiego oraz ich 

parkowanie na parkingu strzeżonym.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

 

  

 

Przewodniczący Rady  

 

 

Józef Berger 

 

DZIENNIK URZĘDOWY

———————————————————————————————————————————

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Poz. 1071

Katowice, dnia 6 marca 2012 r.



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/85/12 

Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego 

z dnia 19 stycznia 2012 r. 
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