
 

 

UCHWAŁA NR XXII/411/2016 

RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ 

z dnia 25 października 2016 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu oraz wysokości kosztów 

w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2017 

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia  

28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2017 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie 

pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M. P. z 2016 r. poz. 778). 

Rada Miejska 

uchwala 

§ 1. Ustala się opłaty za usunięcie pojazdu z drogi w następującej wysokości (brutto): 

1) rower lub motorower – 110 zł; 

2) motocykl – 218 zł; 

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 476 zł; 

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 594 zł; 

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 841 zł; 

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 1239 zł; 

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 1508 zł. 

§ 2. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu usuniętego z drogi w wysokości 

(brutto): 

1) rower lub motorower – 19 zł; 

2) motocykl – 26 zł; 

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 39 zł; 

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 51 zł; 

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 73 zł; 

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 133 zł; 

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 196 zł. 
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§ 3. Ustala się następujące stawki kwotowe kosztów (brutto) za odstąpienie od usunięcia pojazdu jeżeli 

wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie kosztów: 

1) rower lub motorower – 55,00 zł; 

2) motocykl – 109,00 zł; 

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 238,00 zł; 

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 297,00 zł; 

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 420,50 zł; 

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 619,50 zł; 

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 754,00 zł. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XII/186/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 października 2015 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów 

w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2016 r. 

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 

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

Województwa Śląskiego, jednakże nie wcześniej niż 1 stycznia 2017 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Jarosław Klimaszewski 
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