
RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Uchwllianr XXXIX/2S0/2010
Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia 18 lutego 201 Or.

Na podstawie art.l2 pkt 11 ustawy z dnia S czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1S92 z późn.zm.) oraz art. 130a ust.6 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 200S r. Nr 108, poz. 908
z późn.zm.), Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

Ustala się opłaty za usunięcie pojazdu z drogi, w przypadkach określonych wart. 130a ust.1
i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 200S r. Nr 108,
poz.908 z późn.zm. ), w wysokości określonej w załączniku do uchwały.

Traci moc uchwała nr XXXII204/2009 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 marca 2009
roku w sprawie opłat za usunięcie pojazdu z drogi na terenie Powiatu Nowodworskiego.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 07 kwietnia 2010 roku.



RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10
05-\ 00 Nowy Dwór Mazowiecki

Załącznik do uchwały nr ..J>x~r~/~~O/201 O
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia ~.Ę3.~.Qg .•.?Q.~9r.: .

l.Określenie pojazdu Opłata za usunięcie Załadunek
o dopuszczalnej masie pojazdu z drogi Rozładunek
całkowitej lub rodzaju
pojazdu

1) motorower/motocykl ........ 2 ............. zł/km 130 zł

2) samochód osobowy ........ 4 ............. zł/km 280 zł

3) pojazd do 3,5 tony ........ 4 ............. zł/km 280 zł

4) pojazd powyżej 3,5 tony
do 12 ton ......... 8 .............. zł/km 1300 zł

5) pojazd powyżej 12 ton
do 20 ton ........ 14.............. zł/km 1300 zł

-lekka do 750 kg
- do 6 ton
- powyżej 6 ton

......... 5 zł/km
....... 10 zł/km
...... 12 zł/km

280 zł
450 zł
450 zł

2.Transport pojazdu obejmuje trasę dojazdu z parkingu do mIejSCa zdarzenia oraz
przemieszczenie pojazdu na parking strzeżony wyznaczony przez Starostę
Nowodworskiego.
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Z uwagi na zbliżający się okres wygasmęcla porozumienia pomiędzy Starostwem
Powiatowym a Panem Mirosławem Kolanek Usługi Parkingowe świadczącym usługę w
zakresie holowania pojazdów usuwanych z drogi konieczne stało się przygotowanie i
rozstrzygnięcie konkursu w celu wyłonienia nowej jednostki świadczącej powyższe usługi.
Zgodnie z art. BOa ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z
2005 r. Nr 108, poz.908 ze zmianami) Starosta wyznacza jednostkę do prowadzenia parkingu
strzeżonego oraz do usuwania pojazdów z drogi.
Tak więc w drodze konkursu została wyłoniona jednostka świadcząca usługi w zakresie
usuwania pojazdów z drogi po stawkach zaproponowanych przez wykonawcę usługi.
Zgodnie z art.130a ust.6 cytowanej ustawy wysokość opłat za usuwanie i parkowanie
pojazdów ustala Rada Powiatu w związku z czym niezbędne stało się przygotowanie
uchwały.


