
Załącznik 

do uchwały Nr 445/20 

Zarządu Powiatu w Lubartowie  

z dnia 24 listopada 2020 r. 
 

UCHWAŁA NR ……../…../20 

RADY POWIATU W LUBARTOWIE 

z dnia               2020 r.  

 

w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego  

z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia 

pojazdu obowiązujących  w 2021 roku 

 

 Na podstawie art. 12 pkt. 11) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2020r., poz. 920 z późn. zm.), art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 

czerwca  1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020r., poz. 110 z późn. zm.) oraz 

Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia 

obowiązujących w 2021 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego 

parkowanie na parkingu strzeżonym (M.P. z 2020 r.  poz. 670)  Rada Powiatu w Lubartowie 

uchwala, co następuje: 

 

 § 1. 

 

1. Ustala się wysokość opłat za usuwanie pojazdów z drogi w zależności od rodzaju 

pojazdu: 

1) rower lub motorower – 64   zł;  

2) motocykl - 142    zł ; 

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t -  335   zł;  

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t  -  653  zł;  

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t  -  922  zł;  

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 1360  zł;  

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1654   zł.  

2. Ustala się wysokość opłat za każdą dobę przechowywania  pojazdu na parkingu 

strzeżonym w zależności od rodzaju pojazdu:  

1) rower lub motorower - 13  zł; 

2) motocykl - 21  zł; 

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 34  zł; 

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 57  zł; 

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 83  zł; 

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t -  148  zł; 

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne  - 217  zł. 

3. Ustala się wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, 

jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów: 

1) rower lub motorower – 64   zł;  

2) motocykl - 142    zł ; 

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t -  335   zł;  

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t  -  653  zł;  

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t  -  922  zł;  

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 1360  zł;  



            7)  pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1654   zł. 

§ 2.     

Traci moc uchwała Nr IX/113/19 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 5 grudnia  2019 r.                        

w  sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego                     

z drogi oraz ustalenie wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od  usunięcia  

pojazdu obowiązujących w 2020 roku (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2019 r. poz. 6918). 

 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY  

RADY POWIATU W LUBARTOWIE 

Tomasz Marzęda 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU 

W LUBARTOWIE 

Ewa Zybała 

/podpisano elektronicznie/ 
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