
 

 

UCHWAŁA NR XXII/172/2020 

RADY POWIATU W MYSZKOWIE 

z dnia 26 maja 2020 r. 

o zmianie uchwały Rady Powiatu w Myszkowie nr XVII/124/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 

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

odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2020r 

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

Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 130a ust. 6, 6a-6c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo 

o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze 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 przechowywanie na parkingu strzeżonym (M.P. 2019 poz. 735), Rada Powiatu 

w Myszkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.   Zmienia się treść § 3 Uchwały Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 28 listopada 2019 r. o numerze 

XVII/124/2019. 

2. § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3.1. Ustalić wysokość opłat z tytułu odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli przed wydaniem 

dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia a wydanie 

dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie kosztów, opłata wynosi: 

᠆ rower lub motorower: 40,00 zł, w tym należny podatek VAT w wysokości 23% 

᠆ motocykl: 100,00 zł, w tym należny podatek VAT w wysokości 23% 

᠆ pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t: 250,00 zł, w tym należny podatek VAT 

w wysokości 23% 

᠆ pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t: 400,00 zł, w tym należny podatek 

VAT w wysokości 23% 

᠆ pozostałe pojazdy: 615,00 zł, w tym należny podatek VAT w wysokości 23%.”. 

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr XVII/124/2019 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 28 listopada 2019 r. 

pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Myszkowskiemu. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 maja 2020 r.

Poz. 4208



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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Powiatu 

 

 

Wojciech Picheta 
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