
 
Uchwała nr XIII/191/03 
Rady Miejskiej Katowic 

 
z dnia 1 września 2003r. 

 
 
 

w sprawie ustalenia opłat za usunięcie z drogi  i parkowanie pojazdu na 
wyznaczonym parkingu strzeżonym 

 
 
 

Na  podstawie  art.18  ust.2  pkt.15  oraz  art.40  ust.1  i art.41 ust.1 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z dnia 2001r. Nr 142, poz.1591 z 
późniejszymi zmianami/, art.92 ust.1 ustawy  z  dnia 5 czerwca 1998r. o  samorządzie  
powiatowym  /Dz. U.  z  dnia  2001r.  Nr 142,  poz. 1592 z późniejszymi zmianami/, w 
związku z art.130a ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym 
/Dz.U. z 2003r. Nr 58, poz.515/   
 

 
Rada Miejska Katowic 

uchwala : 
 
 
§ 1. 1.Ustala się opłaty  za usunięcie pojazdu z drogi w przypadkach określonych w 

art.130a ust.1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, przez jednostkę wyznaczoną 
przez Prezydenta Miasta Katowice w wysokościach określonych w Tabeli nr 1. 

 
 
Tabela nr 1 
 

Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej 
 

 
 

Czynność 
 

do 3,5 t od 3,5 t  do 12 t powyżej 12 t 

Dojazd do klienta 
i powrót do bazy 

3,00 zł/km 4,50 zł/km 6,00 zł/km 

Holowanie lub 
przewóz pojazdu 

4,50 zł/km 8,00 zł/km 14,00 zł/km 

Załadunek 
i rozładunek 

/łącznie/ 

60,00 zł 120,00 zł 220,00 zł 

Inne prace 
towarzyszące 

24,00 zł /rbg 36,00 zł /rbg 48,00 zł /rbg 

 
 
 
§ 1. 2.Za usunięcie pojazdu z drogi w godzinach nocnych tj. od 22.00 do 6.00 oraz w  

niedziele i święta, opłaty określone w ust.1 podwyższa się o 50 %. 
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§ 2.   Ustala się opłaty za parkowanie usuniętych z drogi pojazdów na parkingu 
strzeżonym wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Katowice w wysokościach 
określonych w Tabeli nr 2. 

 

Tabela nr 2 
 

Opłata za 
 

 
 
Rodzaj pojazdu  
 

Pierwsze 12 godzin 
postoju 

Każdą następną 
rozpoczętą dobę 
postoju 

Samochody osobowe 
i dostawcze 7,00 zł 11,00 zł
Ciężarowe 
o dcm do 3,5 t 10,00 zł 13,00 zł
Ciężarowe 
o dcm od 3,5 t do 12 t  
i autobusy 

16,00 zł 22,00 zł

 
 

Pojazdy 
o 

dopuszczalnej 
masie 

całkowitej 

Powyżej 12 t 
 24,00 zł 36,00 zł
do 750 kg 
 7,00 zł 11,00 zł
do 3,5 t  
i campingowe 10,00 zł 13,00 zł
do 12 t 
 16,00 zł 22,00 zł

 
 

Przyczepy  
o 

dopuszczalnej 
masie 

całkowitej powyżej 12 t 
24,00 zł 36,00 zł

 
 
§ 3.  Opłaty określone w § 1.  i  § 2. nie obejmują podatku VAT. 

 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Katowice. 
 
§ 5.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  

  i  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 
 
 
  
         Przewodniczący 
              Rady Miejskiej Katowic 
 
          Jerzy Forajter 
 

 
 
 
 

 
 


