
UCHWAŁA Nr 300.LII.2022 
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia 23 września 2022r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów 
z drogi i parkowanie ich na parkingu strzeżonym.

Na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo 
o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.), w związku 
z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2022r. w sprawie 
ogłoszenia obowiązujących w 2023 r. maksymalnych stawek opłat za 
usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym 
(M. P. z 2022 r. poz. 738), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 4 ust. 1 
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. Ustala się opłaty i koszty za usunięcie pojazdu z drogi
1 przechowywanie na parkingu strzeżonym:

Lp. Rodzaj pojazdu Opłata za 
usunięcie 
pojazdu

Opłata za każdą 
dobę

przechowywani
a

Koszty

1. Rower, motorower 144,00 zł 27,00 zł 100,00 zł

2. Motocykl 281,00 zł 37,00 zł 100,00 zł

3. Pojazd o dmc do 3,5 t 606,00 zł 52,00 zł 150,00 zł

4. Pojazd o dmc powyżej 3,5 t do 7,5 t 757,00 zł 68,00 zł 400,00 zł

5. Pojazd o dmc powyżej 7,5 t do 161 1.069,00 zł 97,00 zł 500,00 zł

6. Pojazd o dmc powyżej 161 1.576,00 zł 173,00 zł 500,00 zł

7. Pojazd przewożący materiały 
niebezpieczne

1.917,00 zł 252,00 zł 500,00 zł

8. Hulajnoga elektryczna lub 
urządzenie transportu osobistego

144,00 zł 27,00 zł 100,00 zł

§ 2. Traci moc uchwała Rady Powiatu w Sierpcu Nr 240.XLI.2021 
z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat 
i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu 
strzeżonym.



§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2023 r.
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