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UCHWAŁA NR II/35/18
RADY POWIATU LIMANOWSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2018 roku
w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz
wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
Na podstawie art. 12 pkt 11 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 995) oraz art. 130a ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1990), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2019 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego
parkowanie na parkingu strzeżonym. (M.P. z 2017 r. poz. 772) Rada Powiatu Limanowskiego uchwala, co
następuje:
§ 1. Ustala się wysokość stawek opłat za czynności związane z usuwaniem pojazdów z dróg
i przechowywaniem tych pojazdów na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów powstałych w wyniku
odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Limanowskiego.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXIV/244/17 z dnia
28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz wysokości kosztów za usunięcie i parkowanie
pojazdu na parkingu strzeżonym.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie
1 stycznia 2019 roku.
Przewodnicząca Rady
mgr Ewa Filipiak
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Załącznik
do uchwały Nr II/35/18
Rady Powiatu Limanowskiego
z dnia 20 grudnia 2018 r.
Wysokość opłat za usunięcie i parkowanie na parkingu strzeżonym
1. Wysokość opłat za usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Limanowskiego i przechowywanie na parkingu
strzeżonym.

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rodzaj Pojazdu

rower lub motorower
motocykl
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do
3,5 t
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 3,5 t do 7,5 t
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 7,5 t do 16 t
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 16 t
pojazd przewożący materiały niebezpieczne

Opłata za usunięcie w zł Opłata za każda dobę przechowywania
brutto
w zł
brutto
115
2,50
227
2,50
494

5,00

616

10,00

871

25,00

1284

40

1562

40

2. Ustala się wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, o których mowa
w art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub
w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia, w wysokości 50% opłat określonych w pkt 1.
Przewodnicząca Rady
mgr Ewa Filipiak

