
 

 

UCHWAŁA NR 107/VII/2019 

RADY POWIATU W LUBLIŃCU 

z dnia 6 listopada 2019 r. 

w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich parkowanie na parkingu  strzeżonym oraz 

wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów na terenie Powiatu 

Lublinieckiego w roku 2020 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2020 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi 

i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M.P.2019.735), Rada Powiatu w Lublińcu uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa wysokość opłat za usunięcie pojazdów w trybie art. 130a ust. 1 i 2 w/w ustawy z dnia 

20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, opłat za parkowanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym 

oraz kosztów powstałych w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdów w przypadku, o którym mowa 

w art. 130a ust. 2a tej ustawy. 

§ 2. Ustala się następujące wysokości opłat brutto za usunięcie pojazdu z drogi: 

Lp Rodzaj pojazdu Opłata w zł 

1. rower lub motorower 100,00 

2. motocykl 225,00 

3. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 490,00 

 
4. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t 610,00 

5. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t 870,00 

 
6. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t 1275,00 

§ 3. Ustala się następujące wysokości opłat brutto za każdą rozpoczętą dobę parkowania pojazdu: 

Lp Rodzaj pojazdu Opłata w zł 

1. rower lub motorower 18,00 

2. motocykl 25,00 

3. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 35,00 

4. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t 45,00 

5. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t 70,00 

6. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t 125,00 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 listopada 2019 r.

Poz. 7683



§ 4. 1. Stawki opłat wskazane w § 2 i § 3 zawierają podatek VAT. 

2. Stawki określone w § 2 stanowią również wysokość kosztów powstałych w związku z wydaniem 

dyspozycji usunięcia pojazdu, w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu po dokonaniu podłączenia holu 

lub załadunku pojazdu. 

3. W przypadku odstąpienia od usunięcia przed podłączeniem holu lub załadunkiem pojazdu stawkę 

określoną w § 2 obniża się o 50%. 

§ 5. Koszty i opłaty, o których mowa w § 2 i § 3 ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu 

wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub solidarnie właściciel i osoba dysponująca pojazdem na podstawie 

innego niż własność tytułu prawnego, jeżeli w chwili usunięcia pojazd znajdował się w jej władaniu. 

§ 6. Dla wszystkich rodzajów pojazdów nieodebranych z parkingu przez ich właścicieli lub osoby 

uprawnione, po upływie 14 dni od dnia wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, ustala się stawkę w wysokości 

2 zł za każdą dobę parkowania, przez cały pozostały okres parkowania. 

§ 7. Traci moc Uchwała Nr 401/XXVI/2018 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 17 października 2018 r. 

w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów 

powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu. 

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublińcu. 

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

Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r. 

   

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Krzysztof Olczyk 
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