
  PROJEKT 

UCHWAŁA XIII/76/2015 

Rady Powiatu Opolskiego 
z dnia 6 listopada 2015 r. 

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na 
parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania 

dyspozycji usunięcia pojazdu 
 

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 1445 ) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 

drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) Rada Powiatu Opolskiego uchwala co następuje: 

 

§ 1 
 

Uchwała określa wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi na terenie 

Powiatu Opolskiego w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 - 2 ustawy Prawo o ruchu 

drogowym oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia 

pojazdu. 

 

§ 2 
 

Ustala się następujące wysokości stawek opłat za usunięcie i za każdą dobę przechowywania pojazdu: 

 

1. rower lub motorower: 

a) za usunięcie 111  zł 

b) za przechowywanie   15  zł 

 

2. motocykl 

a) za usunięcie 219  zł 

b) za przechowywanie   25  zł 

 

3. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t  

a) za usunięcie 480  zł 

b) za przechowywanie  35   zł 

 

4. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t  

a) za usunięcie 599  zł 

b) za przechowywanie   50  zł 

 

5. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t  

a) za usunięcie 848  zł 

b) za przechowywanie   73  zł 

 

6. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t  

a) za usunięcie 1250 zł 

b) za przechowywanie   134 zł 

 

7. pojazd przewożący materiały niebezpieczne  

a) za usunięcie  1521 zł 

b) za przechowywanie   197 zł 
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§ 3 
 

Ustala się następujące wysokości kosztów, o których mowa w art. 130a ust. 2a ustawy Prawo o ruchu 

drogowym powstałych w związku z odstąpieniem od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu ze 

względu na ustanie przyczyn uzasadniających jego usunięcie: 

 

1. rower lub motorower   56 zł 

2. motocykl 110 zł 

3. pojazd silnikowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 240 zł 

4. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t 300 zł 

5. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t  424 zł 

6. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t  625 zł 

7. pojazd przewożący materiały niebezpieczne 761 zł 

 

§ 4 
 

Traci moc uchwała Nr XL/281/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 października 2014 r. w sprawie 

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

strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia 

pojazdu. 

 

§ 5 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

 

§ 6 
 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia nie wcześniej jednak niż od 1 stycznia 2016 r. 
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UZASADNIENIE 

 
 

do projektu UCHWAŁY RADY POWIATU OPOLSKIEGO w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w 

przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu 

 

 

Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w 

przypadkach, o których mowa w art. 130a ust. 1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 

drogowym (Dz. U. z 2012, poz. 1137 z późn. zm.) należy do zadań własnych powiatu. Starosta 

zadania te realizuje przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza ich 

wykonanie zgodnie z zamówieniami publicznymi. Rada powiatu na podstawie ust. 6 art. 130a u.p.r.d. 

zobligowana jest do corocznego ustalenia w drodze uchwały, wysokości opłat z tytułu usunięcia 

pojazdu z drogi, jego przechowywania na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz kosztów w 

przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. Ustalając w/w opłaty rada bierze 

pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań, o których mowa w ust. 1-2 oraz koszty usuwania i 

przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu. Wysokość kosztów w przypadku odstąpienia 

od wykonania dyspozycji nie może być wyższa niż maksymalna kwota opłat za usunięcie pojazdu.  

Opłaty, o których mowa powyżej stanowią dochód własny powiatu lecz nie mogą przekroczyć 

wysokości maksymalnych stawek tych opłat ustanowionych w obwieszczeniu ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych i ogłoszonego w  dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski”. 

Maksymalne stawki opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu obowiązujące w danym 

roku kalendarzowym ulegają bowiem corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu 

odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza 

roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.  

W dniu 11 sierpnia 2015 r. weszło w życie obwieszczenie Ministra Finansów z dnia            4 

sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2016 r. maksymalnych stawek opłat za 

usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M.P z 2015 r., poz. 707). 

Zawarte w przywołanym obwieszczeniu maksymalne stawki są niższe od dotychczas 

obowiązujących stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów. 

Podstawą odbioru pojazdu jest zezwolenie (przypadki określone rozporządzeniem) wydane 

przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu oraz okazanie dowodu uiszczenia opłaty za 

usunięcie i/lub przechowywanie pojazdu. Korzystniejsze dla właścicieli pojazdów stawki opłat, o 

których mowa powyżej umożliwią sprawniejsze odebranie pojazdów z parkingu strzeżonego przez 

osoby uprawnione, co pozwoli ograniczyć ilość pojazdów nieodebranych w stosunku do których 

należy przeprowadzić odpowiednie procedury. W przypadku bowiem zawiadomienia starosty przez 

jednostkę prowadzącą parking strzeżony o nieodebraniu pojazdu przez właściciela organ ten jest 

obwiązany do podjęcia odpowiednich czynności zmierzających do przejęcia własności pojazdu, a 

także jego likwidacji. Powyższe skutkuje powstaniem obciążeń po stronie powiatu  m. in. związanych 

z kosztami postępowania sądowego, opinią biegłego rzeczoznawcy, kosztami przechowywania, 

sprzedaży czy demontażu pojazdu. 

 


