DRUK NR 43/32
Uchwała Nr.......................
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia................................
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów.
Na podstawie
– art. 12 pkt 7 i pkt. 11 art. 40 ust.1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czarwca 1998
r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 Nr 200, poz. 1688, nr 214,
poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055; z 2007r. Nr 173, poz.1218;
2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 92, poz.753) oraz
– art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.
U. z 2005r. Nr 108, poz. 908, Nr 109, poz.925, Nr 179, poz.1486, Nr180,poz.1494 i poz.1497,
Nr 175, poz.1462, z 2006r. Nr 17, poz.141, Nr 104, poz.708 i poz. 711, Nr 190, poz.1400,
Nr 191, poz.1410, Nr 235, poz. 1701; z 2007r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz.381, Nr 99,
poz.661,,Nr 100, poz.649, Nr 123, poz.845, Nr 176, poz.1238; z 2008r. Nr 37, poz. 214, Nr 163,
poz.1015, Nr 209, poz.1320, Nr 220,poz.1411 i poz.1426, Nr 223, poz.1461 i poz.1462, Nr 234,
poz. 1573 i poz.1574; z 2009r. Nr 3, poz.11, Nr 18,poz.97,Nr 79, poz.663, Nr 91, poz.739,
Nr 92, poz.753, Nr 97, poz.802, Nr 98, poz.817).
Rada Miejska w Słupsku
uchwala co nastepuje
§ 1.
1.Ustala się opłaty za usunięcie pojazdu z drogi i umieszczenie go na parkingu strzeżonym przez
jednostki wyznaczone przez Prezydenta Miasta Słupska w wysokości określonej
w załączniku do uchwały.
2.Opłaty określone w załączniku do uchwały zawierają podatek VAT.
§ 2.
Opłaty ustalone niniejszą uchwałą obowiązują na terenie Miasta Słupska
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 4.
Traci moc uchwała Nr XIII/110/03 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 czerwca 2003 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku
Zdzisław Sołowin

Uzasadnienie:
1.Przedstawienie istniejącego stanu.
W dniu 21.04.2009r. Prezydent Miasta Słupska ogłosił konkurs na wybór jednostki
do usuwania pojazdów i prowadzenia parkingu strzeżonego.
Po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami w dniu 08.06.2009r., Zamawiający wybrał ofertę firmy:
„Adkonis” Oliver Adkonis, z siedzibą w Słupsku, ul. Grottgera 14, z uwagi na wysoką jakość
świadczonych usług, konkurencyjne ceny oraz prowadzenie przez wskazanego przedsiębiorcę stacji
demontażu.
Zarządzeniem Nr 549/K/2009 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10 lipca 2009 roku powołano
jednostkę: "Adkonis" Oliver Adkonis w Słupsku do usuwania pojazdów z dróg oraz prowadzenia
parkingu strzeżonego na okres trzech lat.
Konieczne jest zatem podjęcie nowej uchwały ustalającej stawki za usuwanie pojazdów
z drogi i ich przechowywanie.
2.Wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały.
Zgodnie z art. 130a ust. 5a i 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) Starosta wyznacza na okres trzech lat
jednostkę do usuwania pojazdów z dróg oraz przechowywania tych pojazdów na parkingach
strzeżonych. Wysokość opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu ustala rada powiatu. W przypadku
Słupska – Rada Miasta Słupska.
Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela
w następujących przypadkach:
•pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób
zagraża bezpieczeństwu;
•nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie
składki tego ubezpieczenia, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju;
•przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych
w przepisach ruchu drogowego;
Pojazd może być usuwany z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go
w inny sposób w przypadku gdy:
•kierowała nim osoba:
znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego
podobnie do alkoholu;
nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawiniających do kierowania lub używania pojazdu
•jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo
narusza wymagania ochrony środowiska
•pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji
ratowniczej.
1.Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem.
Dla zobrazowania wysokości opłat za usunięcie pojazdów i parkowanie przedstawiam
w formie tabelarycznej opłaty wg. Uchwały Nr XIII/110/03 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25
czarwca 2003 roku. Proponowane opłaty przedstawia załącznik do uchwały

Opłaty wg. Uchwały Nr XIII/110/03 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 czarwca
2003 roku za usunięcie i parkowanie pojazdów
•Opłata

ryczałtowa za usunięcie pojazdu i jego umieszczenie na parkingu strzeżonym
w przypadkach okreslonych w art. 50a ust. 1 i art. 130a ust 1 i 2 ustawy- Prawo o ruchu drogowym
wynosi odpowiednio za:
Holowanie i przewóz
pojazdy jednośladowe

5,0 zł.

pojazdy osobowe

50,0 zł.

Pojazdy o dmc do 3,5 t

50,0 zł.

Pojazdy o dmc powyżej 3,5 t

150,00 zł

•Za

przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi na strzeżonym parkingu wyznaczonym przez
Prezydenta miasta Słupsk opłata ryczałtowa za każdą dobę i każdą rozpoczętą dobę
przechowywania wynosi odpowiednio:
Na placu

W garażu

pojazdów jednośladowych

1,0 zł.

1,0 zł.

pojazdów osobowych

1,0 zł.

1,0 zł.

pojazdy o dmc do 3,5 t

5,0 zł.

5,0 zł.

pojazdy o dmc powyżej 3,5 t

30,0 zł.

30,0 zł.

1.Skutki finansowe, związane z wejściem w życie uchwały.
Koszty usuwania i opłaty za przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym ponosić będzie
właściciel pojazdu zgodnie ze stawkami zaproponowanymi w powyższej uchwale.
Czynności usuwania i przechowywania pojazdów może wykonywać wyłącznie jednostka
wyznaczona przez Prezydenta.

