
Opole, ……………………….. 

 

 

Załącznik nr 1 do umowy 

 

 

 

 

Kosztorys szacunkowy zamówienia na usuwanie oraz przechowywanie na parkingu 

strzeżonym całodobowym na koszt właściciela pojazdów usuniętych w trybie art. 130a 

ust. 1 - 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dróg położonych na terenie Powiatu 

Opolskiego w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 

 

 

 

 

 

 
TABELA NR 1 Stawki opłat za usuwanie pojazdów 

Lp. Rodzaj (kategoria) pojazdu 
Szacunkowa ilość 

pojazdów (szt.) 

Cena jednostkowa brutto w 

zł 
Wartość brutto w zł 

1. Rower lub motorower 7   

2. Motocykl 4   

3. 
Pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej do 3,5 t 
120   

4. 
Pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t 
3   

5. 
Pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t 
5   

6. 
Pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej  powyżej 16 t 
43   

7. 
Pojazd przewożący materiały 

niebezpieczne 
1   

8. Suma brutto ----------------------------- -----------------------------  

9. Suma netto ----------------------------- -----------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELA NR 2 Stawki opłat za przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym za każdą  

dobę 

Lp. Rodzaj (kategoria) pojazdu 

Szacunkowa 

ilość pojazdów 

(szt.) 

Średnia ilość 

dób 

Cena jednostkowa 

brutto w zł 
Wartość brutto w zł 

1. Rower lub motorower  7 5   

2. Motocykl 4 4   

3. 
Pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej do 3,5 t 
120 7   

4. 
Pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t 
3 3   

5. 
Pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t 
5 3   

6. 
Pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej  powyżej 16 t 
43 3   

7. 
Pojazd przewożący materiały 

niebezpieczne 
1 2   

8. Suma brutto ----------------- ----------------- -----------------------  

9.  Suma netto ----------------- ---------------- ----------------------  

 
 

 

TABELA NR 3 Stawki opłat za odstąpienie od usunięcia z drogi pojazdu 

Lp. Rodzaj (kategoria) pojazdu 
Szacunkowa ilość 

pojazdów (szt.) 

Cena jednostkowa brutto w 

zł 
Wartość brutto w zł 

1. Rower lub motorower  1   

2. Motocykl 1   

3. 
Pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej do 3,5 t 
3   

4. 
Pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t 
1   

5. 
Pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t 
1   

6. 
Pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej  powyżej 16 t 
5   

7. 
Pojazd przewożący materiały 

niebezpieczne 
1   

8. Suma brutto ----------------------------- -----------------------------  

9. Suma netto ----------------------------- -----------------------------  

 

 

 



TABELA NR 4 Stawki opłat za usunięcie lub przetransportowanie pojazdu nieodebranego                

z parkingu strzeżonego 

Lp. Rodzaj (kategoria) pojazdu 

Szacunkowa 

ilość 

pojazdów 

(szt.) 

Cena jednostkowa brutto  w zł za 

usunięcie lub przechowywanie pojazdu  

 

 tj. iloczyn współczynnika 0,1 x ceny 

jednostkowe brutto z tabeli nr 1 

Wartość brutto w zł 

1. Rower lub motorower  5   

2. Motocykl 1   

3. 
Pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej do 3,5 t 
33   

4. 
Pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t 
1   

5. 
Pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t 
1   

6. 
Pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej  powyżej 16 t 
1   

7. 
Pojazd przewożący materiały 

niebezpieczne 
1   

8. Suma brutto --------------- -----------------------------  

9. Suma netto --------------- -----------------------------  

 

 

TABELA NR 5 Stawki opłat za przechowywanie pojazdu nieodebranego z parkingu strzeżonego 

Lp. Rodzaj (kategoria) pojazdu 

Szacunkowa 

ilość 

pojazdów 

(szt.) 

Szacunkowa 

średnia ilość 

dób 

przechowy -

wania 

pojazdu 

Cena jednostkowa 

brutto w zł za usunięcie 

lub przechowywanie 

pojazdu   

 

tj. iloczyn 

współczynnika                   

0,1 x ceny jednostkowe 

brutto z tabeli nr 2 

Wartość brutto w zł 

1. Rower lub motorower  5 450   

2. Motocykl 1 450   

3. 
Pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej do 3,5 t 
33 450   

4. 
Pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t 
1 450   

5. 
Pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t 
1 450   

6. 
Pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej  powyżej 16 t 
1 450   

7. 
Pojazd przewożący materiały 

niebezpieczne 
1 450   

8. Suma brutto --------------- --------------- -------------------------  

9. Suma netto --------------- --------------- -------------------------  

 


