UCHWAŁA Nr 105/XVII/08
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 31 stycznia 2008 r.

w sprawie ustalenia op łat za usuwanie pojazdów z dróg powiatu bydgoskiego oraz za ich
przechowywanie na parkingach strze żonych

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorz ądzie
powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z pó źn. zm. 1 ) oraz
art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst
jednolity - Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z pó źn. 2) uchwala si ę co następuje:
§ 1. Ustała się wysoko ść opłat za czynno ści związane z usuwaniem pojazdów z dróg
powiatu bydgoskiego oraz za przechowywanie tych pojazdów na parkingu strze żonym
w wysoko ści okre ślonej w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza si ę Zarządowi Powiatu.
§ 3. Traci moc uchwała Nr 53/XI/03 Rady Powiatu Bydgoskiego z 18 wrze śnia 2003 r.
w sprawie ustalenia op łat za usuwanie pojazdów z dróg powiatu bydgoskiego oraz
za przechowywanie tych pojazdów na parkingach strze żonych. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko
— Pomorskiego z 2003 r. Nr 153 poz. 2038 )
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko — Pomorskiego.
Przewodni cz ący
Rady Powiąt4 Bydgoskiego
Stanisław Buś

i Zmiany wymienionej ustawy zosta ły ogłoszone w następuj ących dziennikach ustaw: z 2002 Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806,
z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i z 2007 r. Nr 173 poz. 1218.
2 Zmiany wymienionej ustawy zosta ły ogłoszone w nast ępuj ących dziennikach ustaw: z 2005 r Nr 109
poz. 925, Nr 175 poz.1462, Nr 179 poz.1486, Nr 180 poz. 1494, Nr 180 poz.I497, z 2006 r. Nr 17 poz.
141, Nr 104 poz. 708, Nr 104 poz.711, Nr 190 poz.1400, Nr 191 poz. 1410, Nr 235 poz. 1701 i z 2007 r.
Nr 52 poz. 434, Nr 57 poz. 381, Nr 99 poz. 661, Nr 123 poz. 845 i Nr 176, poz.1238.

UZASADNIENIE

Przepis art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym
( Dz. U. z 2005 r. Nr.108 poz. 908 z pó źn. zm .) zawiera delegacje dla rad powiatu
do określania wysoko ści opł at za usuwanie pojazdów z dróg danego powiatu oraz op łat
za przechowywanie takich pojazdów na parkingach strze żonych.
Przedsi ębiorców, zajmuj ących si ę usuwaniem pojazdów z dróg oraz ich
przechowywaniem - zgodnie z delegacj ą ustawową — wyznacza starosta , dokonuj ąc wyboru
najkorzystniejszej ze z łożonych ofert. Na konkurs og łoszony przez starost ę bydgoskiego,
odpowiedział jeden przedsiębiorca , który swoj ą ofertą spełnił wszystkie warunki wymagane
ustawą Prawo o ruchu drogowym — zarówno w odniesieniu do mo żliwości technicznych
niezbędnych do usuwania pojazdów a tak że do ich przechowywania na parkingu strze żonym.
W swojej ofercie zaproponował również nowy poziom op łat za w/w us ługi.
W związku z tym zaistnia ła konieczno ść, podj ęcia przez rad ę powiatu uchwa ły
określaj ącej nowy poziom op łat za wspomniane usługi.
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Załącznik
do uchwały Nr 105/XVII/08
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 31 stycznia 2008r.

I. Usuwanie — holowanie pojazdów o dmc. do 3,5 t.

Zakres usługi

Opłata ryczałtowa

1. Prace przygotowawcze do usuni ęcia pojazdu
i rozładunek
obejmuj ące: załadunek
z lawety.

158,60 zł

Opłata za lkm

-

2. Dodatkowe prace przygotowawcze do poz.
A-1 obejmuj ące wyciąganie z poza jezdni
i pobocza lub stawianie pojazdów.

183,00 zł

-

3. Usuwanie pojazdu: holowanie lub przewóz
na lawecie

-

3,85 zł

II. Usuwanie — holowanie pojazdów o dmc. ponad 3,5 t.

Zakres usługi

Stawka zą 1robigodz.

Opłata za 1 iań

1.

Prace przygotowawcze obejmuj ące:
zaczepienie na wysięgnik, odkręcenie
wału, odblokowanie hamulców.

591,70 zł

-

2.

Dodatkowe prace przygotowawcze do
poz.1 obejmuj ące wyci ąganie z poza
jezdni i pobocza lub stawianie
pojazdów.

1.220,00 zł

-

3.

Holowanie pojazdu

-

9,76 zł

Uwagi dodatkowe:
1. Podstawę do wyliczenia opłaty za czynno ści opisane w poz. I-3 i II-3 stanowi suma
kilometrów niezbędnych do dojazdu na miejsce zdarzenia oraz powrót (wraz z
pojazdem) na parking, na którym przechowywany b ędzie ten pojazd.
2. Za prac ę dwóch holowników w ramach poz. II-2 stawka 1.220,- z ł liczy się za
każdy holownik oddzielnie.

2. W przypadku rozliczenia us ługi na podstawie stawki za 1 rob/godz. pierwsza
godzina liczona jest jako pe łna a następna w/g faktycznego trwania.
3. Za pracę w niedziele i święta oraz w porze nocnej w/w stawki powi ększa si ę
o 50% .
4. Za pilotowanie pojazdu na parking stosuje si ę ryczałt w wysoko ści 366,- zł (bez
dodatków ).

III. Przechowywanie — parkowanie ( op łaty brutto ).

Lp. Rodzaj pojazdu

I doba

Następna doba

1.

Pojazdy o dmc. do 3,5t

61,- zł

24,40 zł

2.

Pojazdy o dmc. ponad 3,5t

73,- zł

61,00 zł

Uwaga dodatkowe:
1. Pierwsza doba przechowywania pojazdu rozpoczyna ć będzie si ę od godziny
wstawienia pojazdu na parking a ko ńczyć o godz. 24.00 .
2. Kolejne doby rozpoczyna ć i kończyć będą się o godz.24.00.
3. Opłata za ostatni ą rozpoczętą dob ę, pobrana b ędzie jak za dob ę zako ńczoną.

UWAGA:
Wymienione powy żej ceny maj ą charakter cen maksymalnych.
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