
PROJEKT 

 

UCHWAŁA Nr……………….2023 
Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój 

z dnia ……………… 2023 r. 
 

w sprawie zmiany w Uchwale Nr XV.191.2022 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 
listopada 2022 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2023 roku stawek opłat za usunięcie 
i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz wysokości 
kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia 
od jego usunięcia 

 

Na podstawie art.12 pkt.7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz.U.2022.1526 t.j. z dnia 2022.07.21), art.130 a ust.6, ust.6 b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022.988 t.j. z dnia 2022.05.11) oraz Obwieszczenia Ministra 
Finansów z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2023 r. maksymalnych 
stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym 
(M.P..2002.738) Rada Miasta Jastrzębie – Zdrój uchwala: 
 

§ 1. W § 2 uchwały Nr XV.191.2022 Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój z dnia 24 listopada 2022 r. w 

sprawie ustalenia obowiązujących w 2023 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie 

pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w 

wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia tabela 

zostaje uzupełniona o dodatkowy wiersz o treści: 

 

Hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego 15 zł. 

 
 
§ 2. W § 3 uchwały Nr XV.191.2022 Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój z dnia 24 listopada 2022 r. w 
sprawie ustalenia obowiązujących w 2023 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie 
pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w 
wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia tabela 
zostaje uzupełniona o dodatkowy wiersz o treści: 
 

Hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego 90 zł. 

 
 
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 
 PREZYDENT MIASTA 

/-/ Anna Hetman 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE 
 
 

W § 2 i 3 uchwały dotyczącej ustalenia obowiązujących w 2023 roku stawek opłat za 

usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz 

wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie 

odstąpienia od jego usunięcia, która została przedłożona i przyjęta przez Radę Miasta Jastrzębie – 

Zdrój na Sesji w dniu 24 listopada 2022 r. pominięte zostały pozycje określające wysokość stawek 

opłat za każdą dobę przechowywania oraz wysokość stawek kosztów powstałych w wyniku 

wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od jego usunięcia  dla hulajnóg 

elektrycznych lub urządzeń transportu osobistego. 

Niniejsza uchwała przywraca obowiązujący ład prawny wprowadzając do uchwały właściwe 

zapisy.  

 

   KOMENDANT  

STRAŻY MIEJSKIEJ 

/-/ Grzegorz Osóbka 

 


