
Uchwała Nr XXX/379/2016
Rady Miejskiej Kalisza

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie ustalenia na 2017 rok wysokości  opłat  za usunięcie pojazdu z drogi
i jego parkowanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia
pojazdu. 

Na podstawie art.  12 pkt  11 i  art.  92 ust.  1 pkt  1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 130a ust. 6
ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r. poz. 1137
z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się  wysokość opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi
oraz wysokość  kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli
wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie kosztów:

Lp. Rodzaj pojazdu

Opłata za
usunięcie
pojazdu z

drogi

Opłata za każdą
rozpoczęta dobę

parkowania
pojazdu

Wysokość kosztów
w razie odstąpienia

od usunięcia
pojazdu 

1. rower lub motorower 110,00 zł 19,00 zł 70,00 zł

2. motocykl 218,00 zł 26,00 zł 120,00 zł

3.
pojazd o dopuszczalnej

masie całkowitej do 3,5 t
476,00 zł 39,00 zł 250,00 zł

4.
pojazd o dopuszczalnej

masie całkowitej powyżej
3,5 t do 7,5 t

594,00 zł 51,00 zł 300,00 zł

5.
pojazd o dopuszczalnej

masie całkowitej powyżej
7,5 t do 16 t

841,00 zł 73,00 zł 400,00 zł

6.
pojazd o dopuszczalnej

masie całkowitej powyżej
16 t

1239,00 zł 133,00 zł 600,000 zł

7.
pojazd przewożący

materiały niebezpieczne
1508,00 zł 196,00 zł 700,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r.

    Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza
            /.../

               Andrzej Plichta  



Uzasadnienie
do uchwały Nr XXX/379/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia
24 listopada 2016 r.

w sprawie ustalenia na 2017 rok wysokości  opłat  za usunięcie pojazdu z drogi
i jego parkowanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia
pojazdu. 

Zgodnie z art.  130a ust.  6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.  Prawo o ruchu
drogowym  (Dz.U.  z  2012r.  poz.  1137  z  późn.  zm.)  rada  powiatu  ustala  corocznie
wysokość opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz wysokość  kosztów w razie
odstąpienia  od  usunięcia  pojazdów,  jeżeli  wydanie  dyspozycji  usunięcia  pojazdu
spowodowałby powstanie tych kosztów. Opłaty stanowią dochód własny powiatu. 

Obwieszczenie  Ministra  Finansów  z  dnia  28  lipca  2016r.  w  sprawie
obowiązujących w 2017 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi
i jego parkowanie na parkingu strzeżonym zostało ogłoszone w dniu 5 sierpnia 2016r.
w Monitorze Polskim pod pozycja 778.

Mając  powyższe  na  uwadze  podjęcie  uchwały  jest  w  pełni  uzasadnione
i konieczne aby móc sprawnie realizować zadania. 

           Prezydent 
                   Miasta Kalisza

                /.../
Grzegorz Sapiński 


