UCHWAŁA NR XXVl1/213/2016
]łADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO
z dnia 29 listopada 2016 r

w sprawieustalenia wysokościopłat na rok 2017za usunięciepojazduz drogi ijego parkowaniena
parkingu strzeżonymoraz wysokości kosztów powstał'ch w przypadku wydania dyspozycji
odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Na podstawieart. 12 pkt 7 il l ustawyz dnia 5 czerwca1998r. o samorządzie
powiatowym(tekst
jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579) oraz na podstawie art. 130 a ust. 6 ustawyz dnia 20 czerwca
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), w związku
z obwieszczeniemMinistra Finansówz dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszeniaobowiązującychw
2017 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu
strzeżonym (M. P. z 2016 r. poz. 778), Rada Powiatu Pruszkowskiego uchwala, co następuje:
$ 1. Ustala się:

1) wysokość opłaty za usunięcie pojazdu z drogi w wysokości określonej w załączniku do uchwały;

2) wysokość opłat za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętegoz drogi na koszt
właściciela, za każdą dobę, określoną w załączniku do uchwały;

3) wysokość kosztów powstac'ch w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu a następnie
odstąpieniaod jego usunięcia w wysokości 50% opłaty określonej w pkt l
$ 2. Do pokrycia kosztów określonych w $ 1 obowiązanyjest właściciel pojazdu.
$ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego.
$ 4. Z dniem 3 1 grudnia 20 16 r. traci moc uchwała Nr XVI/1 03/20 15 Rady Powiatu Pruszkowskiego z

dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego
przechowywaniena parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia
od usunięcia pojazdu
g 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2017 roku.

$ 6. Uchwała podlegaopublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
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Wysokość opłat na terenie powiatu pruszkowskiego za usunięcie pojazdu z drogi na koszt

właściciela,
za parkowanie na parkingustrzeżonympojazduusuniętego
z drogi na koszt
właściciela za każdą dobę, wysokość kosztów powstac'ch w wyniku wydania dyspozycji usunięcia
pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia.
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