
 

UCHWAŁA Nr 204 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 28 października 2015 roku 

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi 
i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeŜonym 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515), w związku z art. 92 
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015, poz. 
1445) oraz art. 50a i art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.) – Rada Miasta Konina uchwala, 
co następuje: 

 
§ 1. 

 
Ustala się wysokość opłat za czynności związane z usuwaniem pojazdów z drogi 
i przechowywaniem tych pojazdów na parkingu strzeŜonym w roku 2016, w wysokościach 
określonych w załączniku nr 1 do uchwały. 
 

§ 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 
 

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 

 
Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 
 

Wiesław Steinke 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 204 

Rady Miasta Konina 

z dnia 28 października 2015 roku 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi              

i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym 

 
Ustawa Prawo o ruchu drogowym zobowiązuje Rady Powiatów do corocznego 

ustalania w drodze uchwały wysokości opłat za realizację zadania własnego polegającego 

na usuwaniu pojazdów z drogi w trybie art.50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i 

prowadzeniu dla nich parkingu strzeŜonego. PowyŜsze opłaty stanowią dochód gminy. 

Maksymalna wysokość stawek kwotowych opłat, ulega corocznie zmianie na następny 

rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług 

konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, 

w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Na kaŜdy rok kalendarzowy 

Minister Finansów ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski maksymalne stawki opłat. W Dzienniku 

Urzędowym RP z dnia 11 sierpnia 2015 r. pod pozycją 707 ukazało się obwieszczenie 

Ministra Finansów z nowymi stawkami opłat obowiązujących w roku 2016 (kopia 

w załączeniu), w którym to stawki opłat za holowanie pojazdów zostały zmniejszone. 

PrzedłoŜony projekt uchwały równieŜ zmniejsza stawki za holowanie pojazdów. 

Proponowane stawki za holowane pojazdów na rok 2016 uległy zmniejszeniu o 1.2% 

w stosunku do stawek za rok 2015. Pozostałe stawki tj. za parkowanie pojazdów pozostają 

na tym samym poziomie co w roku ubiegłym. 

Mając na uwadze ustawowy obowiązek ustalenia przez Radę wysokości opłat za 

usunięcie i przechowywanie pojazdów podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 
Zastępca Prezydenta  
     Miasta Konina 

  
                                                                                           /-/ Sebastian Łukaszewski 

 


