
UCHWAŁA NR XXXI/264/2019
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi na parkingu 
strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych   w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi 

obowiązujących w 2020 roku

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2019 r., 
poz. 511 z późn. zm.), art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U. 
z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.)  Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi w przypadkach określonych 
w art. 130a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym w wysokości określonej 
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się wysokość kosztów powstałych w przypadkach odstąpienia od usunięcia pojazdu, o których mowa 
w art. 130a ust. 2a ustawy wymienionej w § 1, w wysokości określonej w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. W sprawach pojazdów, które zostały usunięte lub została wydana dyspozycja ich usunięcia przed dniem 
wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego, nie wcześniej jednak niż w dniu 1 stycznia 2020 r.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Radomiu

Kinga Bogusz
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Opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdu 

Określenie pojazdu w zależ-
ności od rodzaju pojazdu lub 
dopuszczalnej masy całko-

witej (DMC) 

Wysokość opłat za usu-
nięcie pojazdu w złotych 

Wysokość opłat za każdą 
dobę parkowania 

w złotych 

Rower lub motorower 95 zł 10 zł 

Motocykl 150 zł 10 zł 

Pojazd o DMC do 3,5 t 330 zł 22 zł 

Pojazd o DMC powyżej 3,5 t 
do 7,5 t 

460 zł 30 zł 

Pojazd o DMC powyżej 7,5 t 
do 16 t 

700 zł 40 zł 

Pojazd o DMC powyżej 16 t 1000 zł 80 zł 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/264/2019

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 25 listopada 2019 r.
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Wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu 

 

Określenie pojazdu w zależności od ro-
dzaju pojazdu lub dopuszczalnej masy 

całkowitej (DMC) 

Wysokość opłat za odstąpienie od usu-
nięcia pojazdu w złotych 

Rower lub motorower 40zł 

Motocykl 70zł 

Pojazd o DMC do 3,5t 130zł 

Pojazd o DMC powyżej 3,5t do 7,5t 180zł 

Pojazd o DMC powyżej 7,5t do 16t 300zł 

Pojazd o DMC powyżej 16t 400zł 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/264/2019

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 25 listopada 2019 r.
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