UCHWAŁA NR 111/XVII/08
RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 29 kwietnia 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 50a
i art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.
Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Ustala się opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdów w przypadkach określonych w art. 50a
i 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.
Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) w następującej wysokości:

Czynność

osobowe

Dojazd w zł za km
Holowanie w zł za km
Załadunek-rozładunek w zł za szt.
Parkowanie w zł za dobę

4,00
6,00
150,00
24,40

Samochody
cięŜarowe o dopuszczalnej masie całkowitej
do 3,5 tony
powyŜej 3,5 tony
5,00
10,00
8,00
14,00
155,00
366,00
24,40
40,00

§ 2.
Ceny ujęte w § 1 są cenami brutto.
§ 3.
Traci moc uchwała Nr 140/XX/2004 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 13 sierpnia 2004 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na koszt
właściciela.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 5.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego,
Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Otwocku.
§ 6.
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie
Ustawa prawo o ruchu drogowym wprowadziła nowe zasady usuwania i parkowania
pojazdów, które z przyczyn określonych w ustawie stanowią zagroŜenie bezpieczeństwa na
drogach lub utrudniają ruch drogowy. Zgodnie z zapisem ustawy pojazd usuwa i umieszcza
na parkingu jednostka wskazana przez starostę.
Starosta w celu wyłonienia podmiotu do wykonywania tych czynności zaprosił do
składania ofert zainteresowane podmioty. Zgodnie z ustawą oferent musiał zaproponować
stawki za usługi, które uwaŜa za zasadne.
Wpłynęła jedna oferta na zadanie z zakresu usuwania pojazdów i prowadzenie
parkingu. Oferta spełnia wymagane kryteria.
Kolejnym etapem jest ustalenie wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów –
delegację tą otrzymała rada powiatu.
Zaproponowana wysokość opłat wynika z analizy rynku i cen przedstawionych
w ofercie.
W związku z powyŜszym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

