
           

UCHWAŁA XLIV/308/18 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 10 września 2018 

 

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 

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca  1997 r. – 

Prawo o ruchu drogowym ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze 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 115  zł 

b) za przechowywanie 17   zł 

 

2. motocykl 

a) za usunięcie 227  zł 

b) za przechowywanie 27    zł 

 

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

a) za usunięcie 494  zł 

b) za przechowywanie 39   zł 

 

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

a) za usunięcie 616  zł 

b) za przechowywanie 52  zł 

 

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

a) za usunięcie 871  zł 

b) za przechowywanie 75    zł 

 

6. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t  

a) za usunięcie 1284 zł 

b) za przechowywanie 136  zł 

 

7. pojazd przewożący materiały niebezpieczne  

a) za usunięcie  1562 zł 



b) za przechowywanie 198   zł 

 

§ 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 57 zł 

2. motocykl 113 zł 

3. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 247 zł 

4. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t 308 zł 

5. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t  435 zł 

6. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t  642 zł 

7. pojazd przewożący materiały niebezpieczne 781 zł 

 

 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIII/237/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 

października 2017 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 2019 r. 

 

 

 

         Przewodniczący Rady 

         Powiatu Opolskiego 

 

         Stefan Warzecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


