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UCHWAŁA NR 24/88/2011
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 24 maja 2011 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

dotyczącego ustalenia wysokości kosztów i opłat za usuwanie oraz przechowywanie pojazdów na 

obszarze Powiatu Raciborskiego. 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 

z 2001 r., Nr 142, poz.1592 z późn.zm.), § 2 ust. 2 i § 3 załącznika do uchwały nr XLVII/451/2010 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia 

konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r., Nr 251, poz. 3572) 

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO 

uchwala co następuje : 
§ 1. Przeprowadza się konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

wysokości kosztów i opłat za usuwanie oraz przechowywanie pojazdów na terenie Powiatu 
Raciborskiego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnego wyrażenia opinii z wykorzystaniem 
formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Opinię, o której mowa w § 2 należy przedłożyć w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji 
określonego w ogłoszeniu o przeprowadzeniu konsultacji. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Członkowi Zarządu Józefowi Stukator. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie
Zgodnie z § 3 załącznika do uchwały Nr XLVII/451/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 

31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z Powiatową Radą 

Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r., Nr 251, poz. 3572) Zarząd Powiatu podejmuje 

decyzję o przeprowadzeniu konsultacji projektów aktów prawa miejscowego. 

W związku z powyższym przekazuje się do konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości kosztów i opłat za usuwanie oraz przechowywanie 

pojazdów na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

W tym stanie prawnym i faktycznym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione. 



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 24/88/2011 z dnia 24 maja 2011 r.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości kosztów i opłat za usuwanie oraz przechowywanie
pojazdów na obszarze Powiatu Raciborskiego

Zalacznik1.doc

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 24/88/2011 z dnia 24 maja 2011 r.

Formularz wyrażenia opinii w konsultacjach

Zalacznik2.doc


Załącznik nr 1 

do uchwały Nr 24/88/2011 


Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 24.05.20011 r.

Uchwała Nr .............................
Rady Powiatu Raciborskiego

z dnia ............................. 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości kosztów i opłat za usuwanie oraz przechowywanie pojazdów na obszarze Powiatu Raciborskiego 

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 130a ust. 6 - 6e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2 i § 3 załącznika do uchwały nr XLVII/451/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statusowej organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r., Nr 251, poz. 3572). 


RADA POWIATU RACIBORSKIEGO 
uchwala co następuje: 


§ 1. Ustala się: 

1. Wysokość kosztów usunięcia pojazdu w przypadku niezrealizowania dyspozycji usunięcia, o której mowa w art. 130a ust. 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.): 


1)dla roweru lub motoroweru - 60 zł, 


2)dla motocykla - 120 zł, 


3)dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony - 264 zł, 


4)dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 7,5 tony - 330 zł, 


5)pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony do 16 ton - 468 zł, 


6)dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton - 1035 zł, 


7)dla pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne - 1260 zł. 


2. Wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego, o którym mowa w art. 130a ust. 1 i 2 w związku z art. 130a ust. 5c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.): 


1)dla roweru lub motoroweru: 


a) za usunięcie - 70 zł, 


b) za każdą dobę przechowywania - 10,50 zł, 


2)dla motocykla: 


a) za usunięcie - 140 zł, 


b) za każdą dobę przechowywania - 15,40 zł, 


3)dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony: 


a) za usunięcie - 308 zł, 


b) za każdą dobę przechowywania - 23,10 zł, 


4)dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 7,5 tony: 


a) za usunięcie - 385 zł, 


b) za każdą dobę przechowywania - 31,50 zł, 


5)dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony do 16 ton: 


a) za usunięcie - 546 zł, 


b) za każdą dobę przechowywania - 45,50 zł, 


6)dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton: 


a) za usunięcie - 1150 zł, 


b) za każdą dobę przechowywania - 120 zł, 


7)dla pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne: 


a) za usunięcie - 1400 zł, 


b) za każdą dobę przechowywania - 180 zł. 


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego. 


§ 3. Traci moc uchwała Nr II/20/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia opłat za poszczególne czynności związane z usuwaniem, przemieszczaniem i parkowaniem pojazdów usuniętych z drogi na koszt właściciela. 


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 21.08.2011 r. 


Radca prawny 


Marta Topór - Piórko 


Uzasadnienie

Na podstawie 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 późn. zm.) Rada Powiatu biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela ustala corocznie w drodze uchwały wysokość kosztów i opłat za ich usuwanie i przechowywanie. 


Pobierane aktualnie opłaty za ww. usługi określa uchwała Nr II/20/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 6 grudnia 2006 r. Stawki dotychczas stosowane nie były zwiększane w kolejnych latach, a tym samym nie uwzględniały wzrostu kosztów paliw i inflacji. 


W przypadku powstania kosztów z tytułu niezrealizowania dyspozycji usunięcia pojazdu zaproponowano stawki w wysokości 60 % kwot określonych w art 130a ust. 6a pkt a), b), c), d) i e) ustawy - Prawo o ruchu drogowym, natomiast dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton oraz pojazdów przewożących materiały niebezpieczne 90 % kwot określonych w art. 130a ust. 6a pkt f) i g) ww. ustawy. 


Ze względu na konieczność mobilizowania klientów parkingu do niezwłocznego odbierania pojazdów zaproponowano ustalenie stawek za parkowanie i holowanie pojazdów do 70 % kwot określonych w art. 130a ust. 6a pkt a), b), c), d) i e) ustawy - Prawo o ruchu drogowym, natomiast dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton oraz pojazdów przewożących materiały niebezpieczne ustalono maksymalne kwoty stawek określone w art. 130a ust. 6a pkt f) i g) ww. ustawy. 


Proponowane wysokości opłat stanowią dochód własny powiatu. Wobec powyższego podjęcie uchwały uważa się za zasadne. 


 


		Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu 


Grażyna Kowalska


Sekretarz Powiatu 


Beata Bańczyk

		Członek Zarządu 


Józef Stukator
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Załącznik nr 2

do uchwały nr 24/88/2011

Zarządu Powiatu Raciborskiego 


z dnia 24.05.2011 r.

FORMULARZ 


 DO WYRAŻENIA OPINII W KONSULTACJACH


 DOTYCZĄCYCH PROJEKTU UCHWAŁY RADY POWIATU RACIBORSKIEGO W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI KOSZTÓW I OPŁAT ZA USUWANIE ORAZ PRZECHOWYWANIE POJAZDÓW NA OBSZARZE POWIATU RACIBORSKIEGO.


1. PODMIOT OPINIUJĄCY: 

(nazwa podmiotu, adres siedziby, zasięg działania – organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie powiatu i na rzecz mieszkańców powiatu) 


		





2. NUMER WPISU:


(w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze właściwym dla podmiotu opiniującego, data wpisu do w/w ewidencji)

		





3. OSOBY STATUTOWO UPOWAŻNIONE DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU OPINIUJĄCEGO:

(imię i nazwisko oraz pełniona funkcja we władzach podmiotu opiniującego)


		





4. OPINIA DOTYCZĄCA PRZEDMIOTOWEGO AKTU PRAWA MIEJSCOWEGO:

		





.....................................................


.................................................................................


(miejscowość, data) 




      (podpisy osób upoważnionych  do złożenia opinii)





