
 

 

UCHWAŁA NR XLII/993/13 

RADY MIASTA KATOWICE 

z dnia 27 listopada 2013 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego 

przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku 

odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu 

Na podstawie art. 18 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca  

1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz z art. 130a ust. 6 ustawy 

z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.), po 

przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).  

Rada Miasta Katowice  

uchwala: 

§ 1.  W uchwale nr XV/274/11 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym 

oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (Dz. Urz. Woj. 

Śl. z 2013 r., poz. 3308) zmienić załącznik, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej 

uchwały. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 

§ 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 r.  

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Katowice 

 

 

Jerzy Forajter 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 grudnia 2013 r.

Poz. 7356



Załącznik do Uchwały Nr XLII/993/13 

Rady Miasta Katowice 

z dnia 27 listopada 2013 r. 
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