UchwałaNr x/79l201l
Rady PorYiatuBialobrzeskiego
z dfia 26 października 2ol1t.

w sprawie uŚtalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na
parkingu strzeżonymoraz wysokościkoŚztórY pojYstałychw przypadku odstąpierriaod
usunięciapojazdu.
Na podŚtawieart. 12 pkt 11 uśtawyz dnia 5 czerwca1998r. o samorządziepowiatorrTm
(Dz.U.2001 r. Nr. 142' poz. 1592 z późn. zm.) w związku z ań.130a ust. 6 ustavT z dnia
20 czergtca1997 r' Prawo o ruchu drogorqlm (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn.
zm.) Rada Powiatu Bialobrzeskiegouchrvala,co następuje:

s1.
1. Usta]asię opłatyza usunięciepojazduz drogina kosztwłaściciela
w wysokości
brutto:
1)Rowerlub motorowet- 100zl.
2) Motocykl- 200zł'
3) Pojazd o dopuszczalnejmasie całkowitejdo 3'5 t

440z|'

4) Pojazdo dopuszczalnej
masiecałkowitej
poq,yż€ j 3,5t do 7,5t 550 zł'
5) Pojazd o dopuszozalnejmasie całkowitejpowyżęj7,5t d'o16 t

780 z|,

6) Pojazdo dopuszczalnej
masiecałkowitej
powyŹej16 t _ 1150zł,
7) Pojazd przewoŹącymateriałyniebezpieczne- 1400zł,
2. Ustala się opłatyza przechowywanie na parkingu stzeżonym pojazdu usuniętegoz &ogi
na koszt właściciela za kaŹdą dobęw wysokościbrutto:
1) RowęIlub motorowff - 15 zł.
2) Motocykl

22 zl,

3) Pojazdo dopuszczalnej
masiecałkowitej
do 3,5t 33 zl,
4) Po1azdo doplszczalnej masie ca.łkowitej
powyżej3,5 t do 7, 5 t .45 zł,
5) Pojazdo dopuszcza]nęj
masiecałkowitej
powyżęj7,5 do 16t. 65 zł,
6). Pojazd o dopuszczalnejmasie całkowĘ powżej 16 t .120 z|,
7).PojazdprzewoŹący
materiały
niebezpieczne.180zł.
3. opłatę nalicza się za każdą tozpoczęta dobę przechowywarria pojazdu na parkingu
srzezonym.

s2.
1' Ustalasię wysokość
kosztów powstatychw Ęniku wydaniadyspozycjiusunięciapojazdu'
a [astępnieodslą)ieniaod jego usunięciaw \łysokości
50% opłatyokeślonejw $1 ust' 1
ninięjszejuchlvĄ z uwzględnieniemrodzaju pojazdu:
1) Rowel lub motorowel -50zł.
2) Motocykl _ 100zł'
3) Pojazd o dopuszczalnęjmasie całkowitejdo 3'5 t 220 zł,
4) Pojazdo dopuszczalnej
masiecałkowitejpowyżęJ
3'5 t ó,o,7,5 t.275 z|,
5) PojMd o dopuszczalaejrnasiecałkowitejpowyżej7,5 do 16 t

390 zł

6) Pojazdo dopuszczalnej
masiecałkowitej
powyżej|6t-575z|
,7)
Pojazd ptzęwozącymateriałyniebezpięczne 700 zł.
2. Do pokycia rych kosztów powstĄch w wyniku odstąpienia
od usunięciapojazduz drogi
obowiązaIyjest właściciel
pojazdu'

s3.
wyznacza się Powiatovy Zarząd Dróg Publiczrych ul. Koście]na103 w Białobrzegachjako
jednos&ę oĘanizacyjną do prowadzenia parkingu stżeżonegodla pojazdów usuniętych z
dróg powiatubiałoblzeskiego.
$4.
Traci moc UchwałaNI III/20/2002r' Rady Powiatu Białobrzeskiegoz dnia 30 grudnia2002 T.

ss.

Wykonanieuchwałypowierza się Zarządowi Powiatu Białobrzeskiego.

s6.
Uchwała wc]rodzi W życie po upłJr,vie14 dni od ogłoszeniaw Dzienrriku Urzędowym
województwa Mazowieckiego'

PRZltr tr!

Uzasadnieniedo UchwałyNI x/ 79l 2017z dnia 26 października2011r'
w spra.iYi€ ustBlenia opłat za uŚuwania pojazdórY i parkowania ich
Białobrz€ s kiego.

a terenie Powiatu

Wprowadzone uchwa'łą zrniany w łysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich
przechowywaniena parkirrgustzeżonym,.jak również ustaleniewysokościkosŹów pru}padku
odstą)ieniaod \r}kon}-wania
dyspozycjiusunięciapojazduwynika ze zmiany w alt. 130 a ustawyPmwo o ruchudrogowym,która weszław życie21 sierynia20i 1 rcku na podstawieustau,yf dnia22
lipca 2010loku o zmianieustawy-Prawoo ruchudrcgowyrnoraz niektórychinnychustaw( Dz' U. z
2010r. Nr i52 poz.1018).
w myś]ań. 130 a ust. 1 i 2 c}towanej ustawy usuwanie pojazdów olaz prowadzenie palkingu
strzeżonego
dla pojazdówusuniętychnależydo zadańw,łasnych
powiatu.starostarealizujete zadania
przy pomocy powiatowychjed ostek organizacyjnychlub powierza ich wykonlwaaie zgodniez
przępisamio zamówieniachpublicznych'
Zgodnie z aft' 1 pkt. 10 lit' h nowe]i w/w ustawyrada powiatu,bioląc pod uwagękoniecmośó
sprawnj lealizacji zadań o.af koszty usuwania i przechowy1vaniapojazdów na obszarze danęgo
powiafu ustala corocz1ie w drodze rrchwĄ wysokośćopłat fa usunięcie i przec1row;,.wanie
usunięĘrchpojazdów omz wysokośćkosztów' które obowiązany jest polayć lvłaściciel,gdy po
w1dalitld}spo,1cjiLlsunięcia
u5lalapr4c.,)nyjegourunięcia'
stawkiopłati kosŹów nie n1ogąbyćwyższęod maksymalnych
stawękokeślanychv. alt. t 30aust.6a
Propozycjapżedstawionawpro.jekcie
uchwałyoplacowaniazostaław,łaśrie
w oparciuo alt' 13oaust.
óa ww ustawy-przyjęto rnaksyma]nestawki op'łatza usunięciei przechow}waniepojazdu.
opłaty te będą stanowiłydochód budżetuPowiatu' Z tych dochodów naleł pokryć faktycny koszt
usunięciapojazdówi ich przeclrowywania
na parkingu'
Ma.jąc na uwadze ]v/w ustawowy obowiązek ustalenia pżez Radę Powiatu \''ysokościopłat za
usu[ięciei plzechoxrywanie
po.jazdówpod.jęcie
uchwabjest uzasadnione'

