
UCHWAŁA NR 584/XXXII/2013
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie usuniętych pojazdów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 
r. Prawo o ruchu drogowym (jt. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jt. Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. 
zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala: 

§ 1. Ustala się wysokość opłat za usuwanie pojazdów i przechowywanie usuniętych pojazdów na terenie 
miasta Częstochowy. Wysokość tych opłat określa załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy. 

§ 3. Uchyla się Uchwałę Nr 506/XXVIII/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 listopada 2012 r. 
w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie usuniętych pojazdów. 

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

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Częstochowy 

Zdzisław Wolski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 marca 2013 r.

Poz. 2461



 

Załącznik 

do Uchwały Nr 584/XXXII/2013 

Rady Miasta Częstochowy 

z dnia 28 lutego 2013 r. 

 

 

 

1. Tabela - Opłaty za usunięcie i przechowywanie usuniętych pojazdów 

 

Rodzaj pojazdu usunięcie 

pojazdu 

koszt przechowywania 

pojazdu za dobę 

rower lub motorower 110,00 zł 17,00 zł 

motocykl 218,00 zł 24,00 zł 

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 478,00 zł 37,00 zł 

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t 597,00 zł 49,00 zł 

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t 846,00 zł 71,00 zł 

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t 1 247,00 zł 132,00 zł 

pojazd przewożący materiały niebezpieczne 1 518,00 zł 196,00 zł 

 

Uwaga - stawki opłat podane w tabeli zawierają podatek VAT. 

 

2.  Ustala się wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, o którym mowa w 

art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu 

lub w trakcie jego usuwania ustaną przyczyny jego usunięcia, w wysokości: 

a) 50% stawki opłaty określonej w tabeli w przypadku dojazdu jednostki holującej na miejsce zdarzenia; 

b) 100% stawki opłaty określonej w tabeli w przypadku dojazdu jednostki holującej na miejsce zdarzenia i 

załadowanie pojazdu. 
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