
UCHWAŁA NR XII/120/15
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg Powiatu 
Włocławskiego na parking strzeżony oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od 

usunięcia pojazdu na 2016 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1445.), oraz art. 130 a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., 
poz. 1137 z późn. zm.)1), w związku   z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 04 sierpnia 2015 r. w 
sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2016 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu  z drogi i jego 
przechowywania na parkingu strzeżonym (M.P. z 2015 r. poz. 707), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Za usuwanie pojazdów z dróg na koszt właściciela przez jednostkę wyznaczoną przez Starostę 
Włocławskiego ustala się opłatę w wysokości:

1) rower lub motorower – 111 zł;

2) motocykl – 219 zł;

3) pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. – 480 zł;

4) pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. do 7,5 t. – 599 zł;

5) pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t. do 16 t. – 848 zł;

6) pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t. – 1. 250 zł;

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 1. 521 zł.

2. Za parkowanie usuniętego na koszt właściciela pojazdu na wyznaczonym przez Starostę Włocławskiego 
parkingu strzeżonym, za każdą  dobę przechowywania ustala się opłatę w wysokości:

1) rower lub motorower – 19 zł;

2) motocykl – 26 zł;

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

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

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

6) pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t. – 134 zł;

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz.151; Nr 222, poz.1321;  
Dz. U. z 2012 r. poz. 951,1448;  Dz. U. z 2013 r. poz., 700, 991,1446, 1611;  Dz. U. z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 
822;  Dz. U. z 2015  r. poz. 211, 541, 591, 1326.
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7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne. – 197 zł;

§ 2. Ustala się wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu,                           
a następnie odstąpienia od jego usunięcia, które obowiązany jest pokryć właściciel pojazdu:

1) rower lub motorower – 80 zł;

2) motocykl – 100 zł;

3) pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. – 246 zł;

4) pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. do 7,5 t. – 300 zł;

5) pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t. do 16 t. – 300 zł;

6) pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t. – 500 zł;

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 500 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

 

Przewodniczący Rady

Marek Jaskulski
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