- PROJEKT Uchwała nr ......./......../ 2019
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia ...................... 2019r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/373/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 07 listopada 2018r. w sprawie
ustalenia na 2019 rok wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.), art. 130a
ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.) w związku z Obwieszczeniem
Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2018r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2019 r. maksymalnych stawek opłat za usuniecie
pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M. P. z 2018 r. poz. 802) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr LI/373/2018 z dnia 07 listopada 2018r. w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usuwanie pojazdów z
dróg i ich przechowywanie wprowadza się zmianę §2, który otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Ustala się opłatę za przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 - 2 ustawy
Prawo o ruchu drogowym, za każdą dobę przechowywania w wysokości brutto:

1)

rower lub motorower – 9 zł;

2)

motocykl – 18 zł;

3)

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 36 zł;

4)

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 53 zł;

5)

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 72 zł;

6)

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 139 zł;

7)

pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 204 zł.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 3. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Sporządziła:
ZDP NML/ Wioleta Puwalska

UZASADNIENIE
Art. 130a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1990 ze zm.) wskazuje przypadki w jakich
pojazdy usuwane są z drogi na koszt właściciela. Pojazdy usunięte z drogi umieszcza się na wyznaczonym parkingu strzeżonym do czasu
uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie dla nich parkingu strzeżonego należy do zadań
własnych powiatu. Zgodnie z art. 130a ust. 6 wyżej wymienionej ustawy Rada Powiatu ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość
opłat za usunięcie i parkowanie usuniętych pojazdów oraz wysokość kosztów, które obowiązany jest pokryć właściciel pojazdu, gdy po
wydaniu dyspozycji usunięcia ustały przyczyny jego usunięcia. Stawki opłat nie mogą być wyższe od maksymalnych stawek określonych
na każdy rok kalendarzowy przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych ogłoszonych, w drodze obwieszczenia, w
Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
W związku z weryfikacją stawek i analizą kosztów za przechowywanie pojazdów proponuje się zmianę stawek uregulowanych Uchwałą
Nr LI/373/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 07 listopada 2018r. i przyjęcie ich w proponowanej wysokości.

