
UCHWAŁA NR XXXVI/112/2021 
RADY MIASTA SKIERNIEWICE 

z dnia 28 października 2021 r. 

w sprawie ustalenia na rok 2022 wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych 
z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia 

a następnie odstąpienia od jego usunięcia 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 920, z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu 
drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, poz. 54, poz. 720, poz. 463, poz. 694, poz. 1517), w związku 
z Obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie 
ogłoszenia obowiązujących w 2022 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego 
parkowanie na parkingu strzeżonym (M.P. z 2021 r. poz. 721), Rada Miasta Skierniewice uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Ustala się obowiązujące na terenie Miasta Skierniewice na rok 2022 opłaty za usunięcie pojazdu 
i jego przechowywanie, w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
– Prawo o ruchu drogowym w kwocie: 

Wysokość opłat (w złotych) 
L.
p. 

Określenie pojazdu w zależności od 
dopuszczalnej masy całkowitej lub 

rodzaju 
za usunięcie  za każdą dobę 

przechowywania 
1 rower lub motorower 100,00   8,00   
2 motocykl 210,00   10,00   
3 pojazd o dmc do 3,5 t 490,00   15,00   

4 pojazd o dmc powyżej 3,5 t do 7,5 t 580,00   20,00   

5 pojazd o dmc powyżej 7,5 t do 16 t 860,00   30,00   

6 pojazd o dmc powyżej 16 t 1 200,00   50,00   

7 pojazd przewożący materiały 
niebezpieczne 1500,00 60,00 

8 hulajnoga elektryczna lub urządzenie 
transportu osobistego 100,00 20,00 

2. Opłatę nalicza się za każdą dobę przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym. 

§ 2. Jeśli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania, ustały przyczyny jego 
usunięcia, koszty spowodowane wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu ustala się w wysokości 50% opłaty 
określonej w § 1 uchwały, odpowiednio do rodzaju pojazdu. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV/95/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie ustalenia na rok 
2022 wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz 
kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od jego usunięcia (Dz. 
Urz. Woj. Łodz. poz. 4778 z dnia 21 października 2021 r.). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice. 
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§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie od 
dnia 1 stycznia 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Andrzej Melon 
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