
UCHWAŁA NR XIV/114/2021 
RADY POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego nr XI/95/2021 z dnia 27 października 2021 r. 
w sprawie ustalenia na 2022 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na 

parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia. 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz.U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 
drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 110 z późn. zm.), oraz art. 5 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity DZ. U. z 2019 r. 
poz. 1461) Rada Powiatu Kłodzkiego zmienia uchwałę nr XI/95/2021 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 
27 października 2021 r. w sprawie ustalenia na 2022 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego 
przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia, w ten 
sposób, że: 

§ 1. Dodaje się § 5, w brzmieniu: „Traci moc uchwała Nr VII/55/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 
28 września 2020 r. w sprawie ustalenia na 2021 rok wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego 
przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia 
pojazdu (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r., poz. 5419).” 

§ 2. Treść § 7 otrzymuje nowe brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. 

§ 3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu Kłodzkiego 
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Uzasadnienie 

Uchwałą nr XI/95/2021 z dnia 27 października 2021 r. Rada Powiatu Kłodzkiego ustaliła obowiązujące 
w 2022 r. stawki za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokość 
kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. 

W toku badania legalności uchwały Organ Nadzoru stwierdził podjęcie § 5 uchwały nr XI/95/2021 Rady 
Powiatu Kłodzkiego z dnia 27 października 2021 roku z istotnym naruszeniem art. 2 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), w związku z § 143 oraz 
§ 3 ust. 1 i § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” z dnia 
20 czerwca 2002 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 283), polegającym na skonstruowaniu przepisu uchylającego 
w sposób pozorny, przy pozostawieniu w obrocie prawnym całej normatywnej treści aktu uchylanego, a także 
na zredagowaniu w tym zakresie uchwały w sposób uniemożliwiający adresatom norm ustalenia rzeczywistej 
intencji organu stanowiącego powiatu, a przez to podjęciu uchwały o niezrozumiałej treści dla adresata. 

Wprowadzone niniejszą uchwałą zmiany do uchwały nr XI/95/2021 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 
27 października 2021 r. w sprawie ustalenia na 2022 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego 
przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia 
od usunięcia, w zakresie brzmienia § 5, spowodują, iż adresaci prawa nie zostaną wprowadzeni w błąd co do 
obowiązywania zapisów uchwały nr VII/55/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 września 2020 r.
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