
UCHWAŁA NR XXXvl237lI3
RADY POWIATU BRZESKIEGO

z dnia24 pńdziernika 2013 r.

w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem pojazdów na2014 r.

Na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2072 r. poz. 7137 , z późn. zm.D) w związku z
obwieszczeniem Ministra Finansów ,z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia
obowiązujących w2014 r, maksymalnych stawęk opłat zausunięcie pojazdu zdrogi
ijego przechowywanię naparkingu strzeżonym ,(M.P. poz.704) uchwala się,
co następuje:

§1.
Uchwała określa dla powiatu brzeskiego w 2014 r. wysokośó:

1) opłat za usunięcie pojazdu z drogi w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1-
2 ustawy z dnia 20 częrwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z2Ot2 r.
poz. II37, zpoźn. zm.|), zwanej dalej ,,ustawą";

2) opłat za przechowywanie (parkowanie) na parkingu strzeżonym pojazdu
usuniętego z drogi w przypadkach określonych w ań. 130a ust. 1-2 ustawy;

3) kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięciapojazdu, jeże|t od niego
odstąpiono z powodu ustania przyazyn określonych w art. 130a ust. 1-2 ustawy.

§2.
Ustala się następujące wysokości opłat i kosżów:

l)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaĘ ogłoszone w Dz. U, z20l2r. poz. 1448 oraz z20l3 r. poz.
700 i 991.

rodzaj pojazdu oplata
za usuniecie

opłata za przechowlrvanie
/na rkowł n ie)

koszt odstąpienia
od usuniecia

rower lub motofower l l 1_00 zł l8.00 zŁdobę 55.50 zł
motocykl 220.00 zł 25,00 zlldobę 1 l0.00 zŁ

poiazd o dopuszczalnei masie całkowitei do 3.5 t 483-00 zl 38,00 złldobę ż41.50 zł
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej
oowvżei 3_5 t do 7_5 t

603,00 zł 50,00 zVdobę 301,50 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej
oowvżei 7.5 t do 16 t

854,00 zł 72,00 zUdobę 427,00 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej
16t

l 259,00 zł l34,00 zVdobę 629,50 zł

ooiazd orzewożacv materiałv nieheznieczne l 532.00 zł l98.00 złldobe 766.00 zł
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§3.
Uchwała wchodzi w zycie po upĘwie' 14 dni
Urzędowym Województwa Opolskiego, jednak
2014 r.

od dnia ogłoszenia w Dzienniku
nie szybciej niż z dniem 1 stycznia
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