
UCHWAŁA NR XII/77/2015
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130a 
ust. 1 lub 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym na obszarze powiatu rawskiego oraz kosztów odstąpienia od 

usunięcia.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( jt. Dz. U z 2015 r,  poz. 
1445) oraz art. 130a ust. 1, 2, 5c i 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (jt. Dz. U z 
2012 roku poz.1137 ze zm.), Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala sie opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na obszarze powiatu 
rawskiego w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 
drogowym ( jt. Dz. U. z 2012 roku , poz. 1137 ze zm.) oraz koszty odstąpienia od usunięcia:
lp
.

Rodzaj pojazdu Cena jednostkowa brutto za 
usunięcie pojazdu z drogi 
[zł]

Cena jednostkowa brutto za każdą 
dobę przechowywania pojazdu [zł]

Koszt odstąpienia od 
usługi usuwania pojazdu 
[zł]

1. Rower lub motorower 67,00 9,00 30,00
2. Motocykl 127,00 15,00 50,00
3. Pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej do 3,5 t
444,00 27,00 50,00

4. Pojazd o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

583,00 41,00 150,00

5. Pojazd o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

824,00 68,00 150,00

6. Pojazd o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 16 t

1216,00 103,00 150,00

7. Pojazd przewożący materiały 
niebezpieczne

1472,00 131,00 150,00

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/251/2014 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej         z dnia 
30 października 2014 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa         
Łódzkiego.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Rawskiego

Maria Charążka
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