- Projekt Uchwała Nr VI/ /2011
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 28 kwietnia 2011 roku
w sprawie: ustalenia opłat za usuwanie pojazdów i ich parkowanie, pobieranych przez
jednostki wyznaczone przez starostę.
Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami)
w związku z art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zmianami)
Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje:
§1
1. Ustala się opłaty za usunięcie pojazdu z drogi w przypadkach określonych w art. 130a
ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym przez jednostkę wyznaczoną
przez Starostę Wodzisławskiego, w następującej wysokości:
Cena brutto

Czynność

Załadunek i rozładunek (cena za usługę)

Holowanie i przewóz oraz dojazd do miejsca
wezwania i powrót do bazy

80 zł

2, 50 zł/km

2. UŜyte w ust. 1 określenie baza oznacza: miejsce zakładu głównego jednostki wyznaczonej
przez Starostę Wodzisławskiego do usuwania pojazdów.
§2
Ustala się stawki opłaty za parkowanie pojazdów usuniętych z drogi na parkingu strzeŜonym
wyznaczonym przez Starostę Wodzisławskiego, w następującej wysokości:
Rodzaj pojazdu
Rower, motorower
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5t
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej
powyŜej 2,5t do 6,5t
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej
powyŜej 6,5t

Cena za kaŜdą
rozpoczętą dobę postoju
11,07 zł
13,53 zł
18,45 zł
24,60 zł

§3
Traci moc uchwała nr XII/139/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 października
2007 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów i ich parkowanie, pobieranych przez
podmioty wyznaczone przez Starostę.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wodzisławskiemu.
§5
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr VI/
/2011
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 28 kwietnia 2011 roku
w sprawie: ustalenia opłat za usuwanie pojazdów i ich parkowanie, pobieranych przez
jednostki wyznaczone przez starostę.

W myśl art. 130a Ustawy Prawo o ruchu drogowym starosta wyznacza na czas nie
dłuŜszy niŜ 21 sierpnia 2011 r., jednostki usuwające pojazdy na polecenie policji, straŜy
miejskiej oraz osoby dowodzącej akcją ratowniczą z dróg publicznych, na specjalnie
przygotowany parking strzeŜony. Stawki za taką usługę winny być ustalone w drodze
uchwały rady powiatu.
Taki tryb nie powoduje jednak, Ŝe usługi te wykonywane są z zaangaŜowaniem środków
publicznych. Koszty usunięcia ponosi zawsze właściciel pojazdu rozliczając się bezpośrednio
z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Wydanie pojazdu następuje po
okazaniu dowodu uiszczenia stosownej opłaty. W przypadku nieodebrania pojazdu przez
uprawnioną osobę w terminie 3 miesięcy od dnia usunięcia uznaje się go za porzucony
z zamiarem wyzbycia się i podlega on przepadkowi na rzecz powiatu, który ma prawo zbyć
go w drodze licytacji i zaspokoić roszczenia.
W celu wyłonienia ww. podmiotów Starosta Wodzisławski Zarządzeniem powołał
komisję, która w drodze konkursu wybrała najkorzystniejsze oferty. Decydującym
czynnikiem dla rozstrzygnięcia konkursu była cena usługi. Zatem zaproponowane w uchwale
stawki są odzwierciedleniem najkorzystniejszych ofert złoŜonych przez podmioty
w konkursie.
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