
 

USUWANIE POJAZDÓW Z DRÓG W OPARCIU O ART. 130A 
USTAWY Z DNIA 20 CZERWCA 1997r.-PRAWO O RUCHU 
DROGOWYM- (Dz.U. z 2017, poz.1260 ze zm.) 
 
Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku :  
1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w 
inny sposób zagraża bezpieczeństwu;  

2) nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub 
dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany 
w kraju, o którym mowa w art.129 ust.2 pkt 8 lit.c ww. ustawy 

3) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi 
określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość 
skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego 
pojazdu,  

4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową w miejscu 
przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art.8 ust.1i2 
ww. ustawy  

5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że 
zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela, 
6) kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami, 
albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu 
poprzez przekazanie  go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do 
kierowania tym pojazdem, chyba że otrzymała ona pokwitowanie, o którym mowa w 
art. 135 ust.2 ww. ustawy. 
1a. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w 
przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust.2 pkt2 ustawy 
2. Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma  możliwości 
zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy; 
1) kierowała nim osoba: 
a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka 
działającego podobnie do alkoholu, 
b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub 
używania pojazdu, 
2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje 
uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska. 
3. Pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie 
akcji ratowniczej. 
 Dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia  pojazdu z drogi wydaje: 

1) Policjant 
2) Strażnik gminny (miejski) 
3) Osoba dowodząca akcją ratowniczą 

Pojazd usunięty z drogi umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu 
strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Opłaty te są 
określone w uchwale Rady Powiatu i ustalane są corocznie dla wszystkich rodzajów 
pojazdów. 
Wydanie pojazdu z parkingu następuje po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za 
odholowanie i za każdą dobę parkowania. 



Starosta występuje do sądu  z wnioskiem  o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz 
powiatu, jeżeli właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu w terminie 3 
miesięcy od dnia jego usunięcia. 
Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub 
zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do 
zakończenia postepowania ponosi osoba będąca  właścicielem tego pojazdu w dniu 
wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, z zastrzeżeniem  ust.10d i 10i ustawy. 
Decyzję o zapłacie kosztów wydaje starosta. Termin płatności ustalonych decyzją  
wynosi 30 dni od dnia, w którym  decyzja ta stała się ostateczna. Należności te wraz 
z odsetkami podlegają egzekucji w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 
17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


