Uchwała Nr 140/XX/2004
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów.
Uchwała Nr 140/XX/2004
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 13 sierpnia 2004 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów.

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.
U. z 2001. Nr 142, poz. 1592 z póŜn. zm.) oraz art. 130a ust 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o
ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602, z późn. zm) Rada Powiatu w Otwocku uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się opłatę za usunięcie i holowanie (przewiezienie) pojazdu w przypadkach określonych w art. 130a
ust1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98 , poz. 602 z późn. zm) przez jednostkę
wyznaczoną przez Starostę:
1. Za załadunek i rozładunek wynosi w przypadku usunięcia pojazdu:
- samochodu osobowego 60,00 PLN,
- samochodu cięŜarowego o d.m.c do 3,5 t - 80,00 PLN
- samochodu cięŜarowego o d.m.c powyŜej 3,5 t – 100,00 PLN
2. Opłata za holowanie za kaŜdy kilometr wynosi:
1. samochody osobowe:
- dojazd i powrót: 2,50 PLN za km
- holowanie 3,50 PLN za km
2. samochody cięŜarowe do 3,5 t:
- dojazd i powrót 3,00 PLN za km
- holowanie 4,00.PLN za km
3. samochody cięŜarowe powyŜej 3,5 t:
- dojazd i powrót 5,00 PLN za km
- holowanie 10,00 PLN za km.
§ 2.
Ustala się opłatę za parkowanie pojazdu usuniętego, w przypadkach wymienionych w art. 130a ust 1 i 2
Prawo o ruchu drogowym, na strzeŜonym parkingu wskazanym przez Starostę - którą nalicza się za kaŜdą
rozpoczętą dobę.
Opłata uzaleŜniona jest od rodzaju pojazdu i wynosi ona odpowiednio dla:
- samochodów osobowych: 10,00 PLN za dobę parkowania
- samochodów cięŜarowych do 3,5 t: 10,00 PLN za dobę parkowania
– samochodów cięŜarowych powyŜej 3,5 t 25,00 PLN za dobę parkowania
§ 3.
Ceny ujęte w § 1 i 2 są cenami netto.
§ 4.
Traci moc uchwała Nr 259/XXXIII/2002 z dnia 23 maja 2002 r.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Otwockiemu.
§ 6.
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady:
Juliusz Minakowski

