
Uchwała 

                                   RADY POWIATU W SIEDLCACH 

      z dnia 30 września 2016 roku 

 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi  

oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2017 rok 

 
Na podstawie art. 130a ust. 2a i ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym 

(Dz.U.2012.1137-j.t. z późn.zm) oraz art. 12 ust.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U.2016.814-j.t.) Rada Powiatu w Siedlcach uchwala, co następuje: 

 

 

§1 

Ustala się następujące wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi przez jednostkę 

wyznaczoną przez Starostę Siedleckiego 

1) rower lub motorower – 110,00 zł 

2) motocykl – 218,00 zł 

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t -476,00zł 

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t-594,00zł 

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t – 841,00zł 

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t -1.239,00zł 

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne- 1.508,00zł 

 

§2 

Ustala się następujące wysokości opłat za jedną dobę przechowywania pojazdu na parkingu 

strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Siedleckiego 

1) rower lub motorower – 19,00 zł 

2) motocykl – 26,00 zł 

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t - 39,00zł 

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t - 51,00zł 

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t – 73,00zł 

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t -133,00zł 

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 196,00zł 

 

§3 

Ustala się wysokość kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na: 

1) rower lub motorower – 50,00 zł 

2) motocykl – 100,00 zł 

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t - 250,00zł 

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

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t – 450,00zł 

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t - 600,00zł 

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 750,00zł 

 

 

 

 

 

 

 



 

§4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

§5 

Z dniem wejścia niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XIII/83/2015 Rady Powiatu  

w Siedlcach z dnia 18 grudnia  2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie  

i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych  

w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. 

§6 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r. 

 

         

        PRZEWODNICZĄCY RADY 

            /-/ Zygmunt Wielogórski 

 

 


