
 

 

UCHWAŁA NR V/64/2019 

RADY POWIATU BĘDZIŃSKIEGO 

z dnia 18 marca 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2019 r. stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu  

oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu 

Na podstawie art. 12 pkt 11, art 40 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 995 ze zm.) i art 130a ust. 6 - 6c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo 

o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1990 ze zm.), z uwzględnieniem obwieszczenia Ministra Finansów 

z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2019 r. maksymalnych stawek za usunięcie 

pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się obowiązujące w 2019 roku opłaty za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na 

parkingu strzeżonym następujących pojazdów, w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo 

o ruchu drogowym w wysokości następujących stawek kwotowych: 

1) rower lub motorower 

a) za usunięcie  - 115 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania - 14,39 zł; 

2) motocykl: 

a) za usunięcie - 214,46 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania - 14,39 zł; 

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t: 

a) za usunięcie - 260,46 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania - 14,39 zł; 

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. do 7,5 t.: 

a) za usunięcie - 616 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania - 53 zł; 

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t. do 16 t: 

a) za usunięcie - 871 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania - 61,50 zł; 

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t; 

a) za usunięcie - 1244,46 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania - 61,50 zł; 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 marca 2019 r.

Poz. 2339



7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne; 

a) za usunięcie - 1514,46 zł; 

b) za każdą dobę przechowywania - 61,50 zł. 

§ 2. Ustala się wysokości 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 trakcje jego usuwania ustała przyczyna jego usunięcia, w wysokości 50% stawki opłaty 

określonej w § 1 uchwały uwzględniając rodzaj pojazdu. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV/383/2017 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 11 grudnia 2017 r. 

w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2018 r. stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu  oraz 

wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.                                      

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego 

 

 

Jan Powałka 
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