
UCHWAŁA NR XXXVIII/276/2017
RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2018 roku

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia  5  czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017r. 
poz. 1868) w związku z art 130a ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 
z 2017r. Poz. 1260, zm. Dz. U. z 2015, poz.1273 oraz z 2017r poz. 60, poz.777, poz.1926) oraz obwieszczenia 
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2017roku w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2018r. 
maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M.P. 
z 2017r poz.772)  uchwala się, co następuje:

§ 1.  Ustala się wysokość opłat i kosztów za czynności związane z usunięciem i przechowywaniem pojazdu 
w wypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym na okres od dnia 1 stycznia 
2018r do 31 grudnia 2018r :

RODZAJ POJAZDU
OPŁATA ZA 
USUNIĘCIE 
POJAZDU

OPŁATA ZA 
PRZECHOWYWANIE 

POJAZDU

KOSZT 
ODSTĄPIENIA OD 

USUNIĘCIA
POJAZDU

Rower lub motorower 113,00 zł 20,00 zł/dobę 56,50 zł
Motocykl 223,00 zł 27,00 zł/dobę 111,50 zł

Pojazd o dopuszczalnej 
masie całkowitej do 3,5 t.

486,00 zł 40,00 zł/dobę 243,00 zł

Pojazd o dopuszczalnej 
masie całkowitej powyżej                      

3,5 t do 7,5 t.

606,00 zł 52,00 zł/dobę 303,00 zł

Pojazd o dopuszczalnej 
masie całkowitej powyżej                                  

7,5 t do 16 t.

857,00 zł 75,00 zł/dobę 428,50 zł

Pojazd o dopuszczalnej 
masie całkowitej powyżej 

16 t.

1263,00 zł 136,00 zł/dobę 631,50 zł

Pojazd przewożący 
materiały niebezpieczne

1537,00 zł 200,00 zł/dobę 768,50 zł

§ 3.  Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.  Traci moc Uchwała nr XXV/180/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 października 
2016 roku w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu 
strzeżonym wyznaczonym przez Starostę.
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§ 5.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego i  ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2018 roku.

 

Przewodniczący Rady 
Powiatu

Piotr Lechowicz
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