UCHWAŁA NR 878/XXVII/2021
RADY MIASTA LUBLIN
z dnia 25 marca 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg
i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia
od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2021 roku
Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 920) oraz art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 110, z późn. zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie
ogłoszenia obowiązujących w 2021 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego
parkowanie na parkingu strzeżonym (M. P. z 2020 r. poz. 670) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale nr 744/XXIII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz
wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2021 roku
(Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r. poz. 5943), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) na całym obszarze Miasta Lublin:
ODSTĄPIENIE
Lp.
RODZAJ POJAZDU
USUNIĘCIE
PRZECHOWYWANIE
OD USUNIĘCIA
1.

Pojazd o dopuszczalnej masie
całkowitej 3,5 t do 7,5 t

615,00 zł

25,00 zł

123,00 zł

2.

Pojazd o dopuszczalnej masie
całkowitej 7,5 t do 16 t

922,00 zł

62,00 zł

123,00 zł

3.

Pojazd o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 16 t

1 360,00 zł

123,00 zł

123,00 zł

4.

Pojazd przewożący materiały
niebezpieczne

1 654,00 zł

217,00 zł

246,00 zł

”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Ustala się wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu,
a następnie odstąpienia od jego usunięcia w wysokości 50% stawki opłat określonych w § 1 pkt 1 uchwały
z uwzględnieniem rodzaju pojazdu objętego usunięciem.”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin
Jarosław Pakuła
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