
Uchwała Nr XXIII/186/2020 

Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 15 grudnia 2020 r.  

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na 

parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w związku 

 z usuwaniem pojazdów 

 

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) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo 

o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r, poz. 110 z późn. zm.) Rada Powiatu 

Stalowowolskiego uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

Ustala się wysokość opłat za usuwanie z dróg Powiatu Stalowowolskiego i przechowywanie pojazdów 

usuniętych z dróg na parkingach, o których mowa w art. 130a, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 

1997r. – Prawo o ruchu drogowym: 

1) rower lub motorower: 

a) za usunięcie – 110,00 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania – 20,00 zł, 

2) motocykl: 

a) za usunięcie – 220,00 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania – 25,00 zł, 

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

a) za usunięcie – 480,00 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania – 40,00 zł, 

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

a) za usunięcie – 600,00 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania – 50,00 zł, 

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

a) za usunięcie – 850,00 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania – 75,00 zł, 

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t: 

a) za usunięcie – 1260,00 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania – 130,00 zł, 



7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne: 

a) za usunięcie – 1500,00 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania – 208,00 zł. 

 

§ 2. 

Ustala się wysokość kosztów, o których mowa w art. 130a ust. 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – 

Prawo o ruchu drogowym: 

1) rower lub motorower – 55,00 zł, 

2) motocykl – 110,00 zł, 

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t. – 240,00 zł, 

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t – 300,00 zł, 

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t – 425,00 zł, 

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej  powyżej 16t – 630,00 zł, 

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 750,00 zł. 

 

§ 3. 

Traci moc Uchwała nr XIV/114/2019 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 16 grudnia 2019 r.         

 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach 

strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów. 

 

§ 4. 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego. 

 

§ 5. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 
 
 Ryszard Andres 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 
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