
UCHWAŁA NR 629/XLI/2017
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 19 października 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu  i jego parkowanie na parkingu strzeżonym  
oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2018 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 
r. poz. 446 ze zmianami), art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814 ze zmianami), art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1260)

na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika po zaopiniowaniu przez Komisję Komunikacji i Transportu 
Zbiorowego

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Ustala się wysokość opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych w granicach    administracyjnych 
miasta Rybnika w 2018 r. :

Rodzaj pojazdu Wysokość opłaty
Rower lub motorower 90,00zł
Motocykl 178,00zł
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t 389,00zł
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5t do 7,5t 485,00zł
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 7,5t do 16,0t 686,00zł
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 16,0t 1010,00zł
Pojazd  przewożący materiały niebezpieczne 1230,00zł

§ 2. Ustala się wysokość opłat za każdą rozpoczętą dobę  przechowywania pojazdu  usuniętego z drogi                              
i umieszczonego na parkingu strzeżonym w 2018 r. :

Rodzaj pojazdu Wysokość opłaty
Rower lub motorower 16,00zł
Motocykl 22,00zł
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t 32,00zł
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5t do 7,5t 42,00zł
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 7,5t do 16,0t 60,00zł
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 16,0t 109,00zł
Pojazd  przewożący materiały niebezpieczne 160,00zł

§ 3. Ustala się wysokość kosztów odstąpienia od usunięcia pojazdu powstałych przed wydaniem dyspozycji 
usunięcia lub w trakcie usuwania pojazdu jeżeli ustaną przyczyny jego usunięcia w wysokości:

1) 50% opłaty określonej w §1 odpowiednio dla poszczególnych rodzajów pojazdów w przypadku  gdy nie 
został rozpoczęty załadunek pojazdu,

2) 75% opłaty określonej w § 1 odpowiednio dla poszczególnych rodzajów w pozostałych przypadkach.

§ 4. Traci moc uchwała nr 408/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 r. w sprawie 
ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku 
odstąpienia od usunięcia pojazdu.
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§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Mura
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