
 

 

UCHWAŁA NR III/26/2018 

RADY POWIATU GLIWICKIEGO 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg 

na obszarze Powiatu Gliwickiego oraz wysokości kosztów powstałych w razie  odstąpienia od usunięcia 

pojazdu w 2019 roku 

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.) 

Rada Powiatu Gliwickiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 

i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz za jego parkowanie na parkingu strzeżonym, zgodnie z załącznikiem 

do niniejszej uchwały. 

§ 2. W przypadku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu, 
wysokość kosztów wynosi 50% stawki kwotowej za usunięcie pojazdu. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXI/238/2017 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 28 września 2017 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi na obszarze Powiatu Gliwickiego oraz ich 
parkowanie na parkingu strzeżonym, a także wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia 

pojazdu. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gliwickiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, 
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r. 

   

  
 

Przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego  

 
 

Andrzej Kurek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 grudnia 2018 r.

Poz. 8240



Załącznik do Uchwały Nr III/26/2018 

Rady Powiatu Gliwickiego 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

 

Opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu 

Lp. Rodzaj i dopuszczalna masa całkowita 

pojazdu 

Opłaty brutto (z podatkiem VAT) za: 

usunięcie pojazdu przechowywanie pojazdu za każdą 

dobę 
1. rower lub motorower 113 zł 20 zł 

2. motocykl 223 zł 27 zł 

3. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 

3,5 t 

460 zł 37 zł 

4. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 

powyżej 3,5 t do 7,5 t 

606 zł 52 zł 

5. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 

powyżej 7,5 t do 16 t 

857 zł 75 zł 

6. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 

powyżej 16 t 

1263 zł 136 zł 

7. pojazd przewożący materiały niebezpieczne 1537 zł 200 zł 
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