
 
 

UCHWAŁA NR XXIX/238/2020 
RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO 

z dnia 22 grudnia 2020 roku 

w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem 
i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Myślenickiego 

Na podstawie podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. 
Dz.U. z 2020 poz. 920)  w zw. z art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
(t. j. Dz.U. z 2020 poz. 110 z późn. zm.) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. 
w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2021 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi 
i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M. P. z 2020 r. poz. 670) Rada Powiatu Myślenickiego uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące stawki opłat za usunięcie pojazdu z dróg na terenie Powiatu Myślenickiego: 

1. Rower lub motorower – 100 zł 

2. Motocykl – 215 zł 

3. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 460 zł 

4. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 590 zł 

5. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 840 zł 

6. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 1200 zł 

7. Pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 1450 zł. 

§ 2. Ustala się następujące stawki opłat za każdą dobę przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym 
wyznaczonym przez starostę: 

1. Rower lub motorower – 5 zł 

2. Motocykl – 20 zł 

3. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 35 zł 

4. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 50 zł 

5. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 71 zł 

6. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 120 zł 

7. Pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 180 zł. 

§ 3. 1. Jeżeli odstąpiono od usunięcia pojazdu lecz wydanie dyspozycji jego usunięcia spowodowało 
powstanie kosztów, ich wysokość określa się na poziomie stawek określonych w § 1. 
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2. W przypadku odstąpienia od usunięcia przed podłączeniem holu lub załadunkiem pojazdu stawkę 
określoną w § 1 obniża się o 50%. 

§ 4. Traci moc Uchwała nr XVI/130/19 Rady Powiatu Myślenickiego w sprawie ustalenia wysokości opłat 
i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu 
Myślenickiego z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniona uchwałą nr XVII/140/19 Rady Powiatu Myślenickiego 
z dnia 17 grudnia 2019 r. 

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myślenickiego. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.         
   

  
 Przewodniczący Rady 

 
 

Tadeusz Żaba 
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