
USUWANIE POJAZDÓW Z DRÓG POŁOŻONYCH NA TERENIE POWIATU 

OPOLSKIEGO NA PODSTAWIE ART. 130 a USTAWY Z DNIA 20 CZERWCA 

1997r.– Prawo o ruchu drogowym 

U W A G A    K I E R O W C O 

W SYTUACJI, KIEDY POJAZD ZOSTAŁ USUNIĘTY Z DROGI NA 

PARKING STRZEŻONY NIE ZWLEKAJ Z JEGO ODEBRANIEM Z 

PARKINGU . 

Odbierz go niezwłocznie i wnieś należne opłaty. Codziennie rośnie Twój rachunek z 

tytułu nieodebrania pojazdu i może on sięgać nawet kilku/kilkunastu/ tysięcy złotych 

!!!! 

Warto przeczytać poniższe informacje.  

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 pobliska drogę, na której dopuszczalny jest ruch 

takiego pojazdu, 

4. pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kara parkingową w miejscu 

przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 

8ust.1 i 2 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 przez 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. 

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) nie posiadająca 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. 

Pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie 

akcji ratowniczej. 

Dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi wydaje: 

1. policjant 

2. strażnik gminny (miejski) 

3. osoba dowodząca akcją ratowniczą. 

Pojazd umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym. 

Pojazdy usunięte z dróg na terenie powiatu opolskiego w 2021 roku umieszczane 

będą na parkingach przedsiębiorców tworzących konsorcjum, którego stronami są 

Andrzej Mamczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PW WARM ul. 

Opolska 58, 49-100 Niemodlin tel. 77 46 07 059 lub 601 188 888- lider       o r a z 

Bernard Czok prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ZUH AUTO CZOK 

Bernard Czok 46-022 Luboszyce, Kępa ul. Wróblińska 17b te. 77 45 68 658  lub  

665 333 777. 

Firma PW WARM usuwa  pojazdy z dróg położonych na terenie gmin : Niemodlin, 

Tułowice, Komprachcice, Dąbrowa i Prószków.  

Natomiast  firma ZUH AUTO CZOK usuwa pojazdy z dróg położonych na terenie 

gmin : Ozimek, Murów, Turawa, Łubniany, Tarnów Opolski, Dobrzeń Wielki, 

Popielów i Chrząstowice. 

ODBIÓR POJAZDU Z PARKINGU 

Podstawę do odbioru pojazdu z parkingu stanowi zezwolenie  wystawione przez 

podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu. Zezwolenie wydaje się osobie, 

po okazaniu dokumentu tożsamości i dokumentu upoważniającego do używania 

pojazdu, a w przypadku ; 

1) pojazdu usuniętego  na podstawie art. 130 a ust. 1 pkt 2 ustawy – po 

spełnieniu  warunków wymaganych do zwrotu zatrzymanego dowodu 

rejestracyjnego- o którym mowa w art.133 ustawy, 

2) pojazdu usuniętego na podstawie art. 130 a ust. 1 pkt 3 lub ust.1a ustawy- 

także zezwolenia, o którym mowa w art. 64 ust.1 ustawy. 



Pojazd z parkingu odbiera osoba wskazana w zezwoleniu lub właściciel (posiadacz) 

wskazany w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) pojazdu lub w 

pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe. 

OPŁATY 

Wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu 

strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania 

dyspozycji usunięcia pojazdu określa uchwała nr XXV/173/20 Rady Powiatu 

Opolskiego z dnia 26 listopada 2020 r.  

(Dz. U. Woj. Opolskiego z 2020 r. , poz. 3321).   

Opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu należy uiścić w kasie Starostwa 

Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29 albo opłacić przelewem na numer 

rachunku bankowego Powiatu Opolskiego nr: 22 1020 3668 0000 5602 0015 7099 

ze wskazaniem w tytule marki i numeru rejestracyjnego pojazdu (względnie numeru 

identyfikacyjnego VIN pojazdu w przypadku braku pozostałych danych), oraz, że 

dotyczy to usunięcia i przechowywania pojazdu. 

SKUTKI NIEODEBRANIA POJAZDU 

W przypadku nieodebrania przez właściciela lub osobę uprawnioną pojazdu z 

parkingu strzeżonego w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia, starosta 

występuje do sądu o jego przepadek na rzecz powiatu. 

Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub 

zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do 

zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem pojazdu w dniu 

wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 10d i 10i ustawy. 

Decyzję o zapłacie kosztów wydaje starosta. Termin płatności należności ustalonych 

decyzją wynosi 30 dni od dnia, w którym decyzja 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 postępowaniu egzekucyjnym w administracji.   

Wszelkich informacji udziela pracownik merytoryczny w Starostwie 

Powiatowym w Opolu - Wydział Komunikacji tel. 77- 54 15 161  

w godz. pracy urzędu tj.: 

poniedziałek od godz. 7.30 do godz. 17.00 

wtorek – czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30 

piątek od godz. 7.30 do godz.14.00 

 


