
 
 

UCHWAŁA NR XXI/143/2020 
RADY POWIATU W PUŁTUSKU 

z dnia 10 listopada 2020 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów 
w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na obszarze powiatu pułtuskiego na rok 2021. 

Na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020r. 
poz. 110, ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 920), Rada Powiatu w Pułtusku uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się na rok 2021 opłaty za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie, w przypadkach 
określonych w art. 130 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 
z 2020r. poz. 110, ze zm.) w wysokości określonej w załączniku do uchwały. 

2. W przypadkach odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu 
spowodowało powstanie kosztów, wysokość kosztów wynosi 50% stawek określonych w załączniku do 
uchwały w pozycji - „za usunięcie pojazdu”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Tadeusz Nalewajk 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 17 listopada 2020 r.

Poz. 11340



                                                                                                                             

                                                                                 Załącznik do 

                                                                                                        uchwały Nr XXI/143/2020 

                                                                                                      Rady Powiatu w Pułtusku  

                                                                                                        z dnia 10 listopada 2020r. 

 

 

Tabela opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie. 

 

 

Lp. 

Określenie pojazdu w zależności 

od: 

dopuszczalnej masy całkowitej lub 

rodzaju pojazdu 

Wysokość opłat (w złotych) 

Za usunięcie pojazdu 

 

Za każdą dobę 

przechowywania 

 
1.  2.  3.  4.  

1.  Rower, motorower 
 

107,00 

 

18,00 

2.  Motocykl 
 

224,00 

 

25,00 

3.  
Pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej do 3,5 t 

 

487,00 

 

39,00 

4.  
Pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t 

 

606,00 

 

51,00 

5.  
Pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t 

 

860,00 

 

72,00 

6.  
Pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 16 t 

 

1273,00 

 

133,00 

7.  
Pojazd przewożący materiały 

niebezpieczne 

 

1547,00 

 

204,00 
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