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RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO
z dnia
wsprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu
f
oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia
\
od usunięciapojazdu obowiązującychw 2019r.
Na podsttilWieart. 12 pkt 7 il l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) oraz art. 130aust. 6 ustawyz dnia 20 czerwca 1997 r.

Prawo oruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.), w związku
z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia
obowiązujących w 2019 roku maksymalnych stawek opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego
parkowanie na parkingu strzeżonym (M. P. poz. 802) Rada Powiatu Pmszkowskiego uchwala
co następuje:

g 1. Ustala się opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym
oraz koszty powstałe w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w wysokości określonej
w załączniku do uchwały.
$ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego

g 3. Traci moc uchwałaNr XL/320/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiegoz dnia 28 listopada
2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2018 za usunięcie pojazdu z drogi i jego
parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku
wydania dyspozycji odstąpienia od usunięcia pojazdu (Dz. Urz. Woj. Maz. poz 11783).
g 4. 1. 1.Jchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2019 r.

Michał,yVałaghowsk{
K/br6ĆA PRAWNY

«,:B--"'«:l
ZbigPllg$Kzeczpcki

SZ

Mno$ław Chmielewski

UZASADNIENIE
Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonegodla pojazdów usuniętych

w przypadkachokreślonychw art. 130aust. l i 2 ustawyz dnia 20 czerwca1997r. - Prawo
o mchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. Poz. 1260, z późn. zm.), należy do zadań własnych
powiatu.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę koszty usuwaniai przechowywania
pojazdów na obszarze powiatu, Rada Powiatu ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość
stawek za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz wysokość
kosztów w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia
pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów. Opłaty stanowią dochód własny powiatu.
Zgodnie z treścią art. 130a ust. 6, ww. ustawy, wysokość kosztów w przypadku odstąpienia
od usunięcia pojazdu, nie może być wyższa niż maksymalna kwota opłat za usunięcie
pojazdu, określona w powołanym art. 130a ust. 6a. Dotychczas Rada Powiatu ustalana
tę kwotę w wysokości 50% kosztów usunięcia.

Minister Finansów w obwieszczeniu z dnia 14 sierpnia 2018 r., opublikowanym
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolita Polskiej "Monitor Polski" w dniu 20 sierpnia
2018 r. poz. 802, ogłosił maksymalną wysokość stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi
ijego parkowanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących w 201 9 r.

W związku z tym, że stawki opłat mają rekompensować wydatki powiatu
na wykonanie zadań w omawianym zakresie, zasadne jest ich ustalenie w dotychczasową
wysokości.
W celu sprawnej realizacji zadań własnych Powiatu, niezbędnejest pocyęcieniniejszej
uchwały.
Ninidsza uchwała nie odnosi się do ,,Strategii Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na
lata 2015-2025" ( Uchwała Rady Powiatu Nr XXIV/1 87/2016 z dnia 30.08.2018r.).
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