
ZARZĄD POWIATU  

      W POLICACH 

Police, dnia 19 września 2016 r.  

 

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYNIKU PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI 

 
W SPRAWIE PROJEKTU UCHWAŁY RADY POWIATU W POLICACH  

W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA USUNIĘCIE POJAZDU Z DROGI 

I JEGO PARKOWANIE NA PARKINGU STRZEŻONYM ORAZ WYSOKOŚCI KOSZTÓW 

WYDANIA DYSPOZYCJI USUNIĘCIA POJAZDU W 2017 R.  

 

 

SO.521.4.2016.DD 

 

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu 

strzeżonym oraz wysokości kosztów wydania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2017 r. 

 

W myśl § 6 uchwały Nr XIV/113/2015 Rady Powiatu w Policach z dnia 18 grudnia 2015 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku 

publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 288) konsultacje 

przeprowadzane były z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Policach. 

 

W dniu 15 września 2016 r. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego  

w Policach wyraziła opinię w sprawie konsultowanego projektu uchwały Rady Powiatu  

w Policach w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego 

parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów wydania dyspozycji usunięcia 

pojazdu w 2017 r. 

Zgodnie z § 1 uchwały Nr 5/2016 Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

w Policach z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej poddanego 

konsultacjom projektu uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie ustalenia wysokości 

opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości 

kosztów wydania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2017 r. ww. rada nie wniosła uwag  

do konsultowanego projektu uchwały. 

Kopia przedmiotowej uchwały stanowi załącznik do komunikatu. 

 

           Starosta Policki 

 

         Andrzej Bednarek 

 

Komunikat sporządziła: 

Daria Dudek 

Podinspektor 

w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich 

Starostwa Powiatowego w Policach 

 

Na oryginale właściwe podpisy 


