
  PROJEKT 

UCHWAŁA Nr XXXV/249/21 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 4 listopada 2021 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 (t. j. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.  

– Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 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 126  zł 

b) za przechowywanie   22    zł 

 

2. motocykl 

a) za usunięcie 250  zł 

b) za przechowywanie   30     zł 

  

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

a) za usunięcie 540   zł 

b) za przechowywanie   45   zł 

 

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

a) za usunięcie 670   zł 

b) za przechowywanie   55     zł 

 

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

a) za usunięcie 950   zł 

b) za przechowywanie   80    zł 

 

6. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t  

a) za usunięcie 1400 zł 

b) za przechowywanie   150  zł 

 

7. pojazd przewożący materiały niebezpieczne  

a) za usunięcie  1700 zł 

b) za przechowywanie   220 zł 

  

8. hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego  

a) za usunięcie   126  zł 

b) za przechowywanie    22  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   63 zł 

2. motocykl 125 zł 

3. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 270 zł 

4. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t 335 zł 

5. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t  475 zł 

6. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t  700 zł 

7. pojazd przewożący materiały niebezpieczne 850 zł 

8. hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego   63 zł 

 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 stycznia 2022 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. 

 

 

Zadaniem własnym Powiatu Opolskiego w myśl art. 130a ust. 5f ustawy z dnia  

20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 450 ze zm.) jest usuwanie z 

drogi pojazdów, o których mowa w ust. 1-2 oraz prowadzenie dla nich parkingu strzeżonego. Zadania 

te Starosta realizuje przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza ich wykonanie 

zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. 

Rada powiatu zgodnie z ust. 6 przywołanego przepisu corocznie w drodze uchwały ustala 

wysokości opłat z tytułu usunięcia i przechowywania pojazdu oraz wysokości kosztów w przypadku 

odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. Opłaty te stanowią dochód powiatu. Nie mogą 

jednak być wyższe niż wysokości maksymalnych stawek tych opłat wymienionych w obwieszczeniu 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych.  

Minister Finansów na każdy rok kalendarzowy ogłasza w drodze obwieszczenia  

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” maksymalne stawki ww. opłat, 

zaokrąglając je w górę do pełnych złotych, gdyż ulegają one 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. 

Maksymalne stawki opłat z tytułu usunięcia pojazdu z drogi i jego parkowania na parkingu 

strzeżonym obowiązujące w 2022 r. ogłoszone przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 29 

lipca 2021 r. (M.P. z 2021 r., poz. 721) kształtują się następująco: 

 

1) rower lub motorower: 

a) za usunięcie - 128 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania - 24 zł; 

 

2) motocykl: 

a) za usunięcie - 251 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania - 33 zł; 

 

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t: 

a) za usunięcie - 542 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania – 46 zł; 

 

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

a) za usunięcie - 677 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania - 60 zł; 

 

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

a) za usunięcie - 956 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania - 86 zł; 

 

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t: 

a) za usunięcie - 1409 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania - 154 zł; 

 

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne: 

a) za usunięcie - 1714 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania - 225 zł; 
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8) hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego: 

a) za usunięcie - 128 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania - 24 zł. 

 

Powiat Opolski realizację zadań związanych z usuwaniem pojazdów z drogi w trybie art. 130a 

ust. 1-2 u.p.r.d. oraz ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym powierza podmiotowi 

wyłonionemu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Powyższe podyktowane jest 

faktem, iż tutejsza jednostka nie jest w posiadaniu parkingu, na którym mogłyby być przechowywane 

pojazdy usunięte z drogi ani też nie dysponuje zasobami technicznymi czy ludzkimi umożliwiającymi 

realizację ww. zadań. 

W dniu 12 października bieżącego roku w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego o 

udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych netto wyłoniony został 

wykonawca, który będzie realizował ww. zadania okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.  

Oferta wykonawcy stanowi, iż jego wynagrodzenie z tytułu usunięcia i przechowywania 

pojazdu wynosić będzie:  

 

1) rower lub motorower: 

a) za usunięcie - 126 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania - 22 zł; 

 

2) motocykl: 

a) za usunięcie - 250 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania - 30 zł; 

 

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t: 

a) za usunięcie - 540 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania – 45 zł; 

 

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

a) za usunięcie - 670 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania - 55 zł; 

 

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

a) za usunięcie - 950 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania - 80 zł; 

 

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t: 

a) za usunięcie - 1400 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania - 150 zł; 

 

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne: 

a) za usunięcie - 1700 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania - 220 zł; 

 

8) hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego: 

a) za usunięcie - 126 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania - 22 zł. 

 

Rada powiatu ustalając wysokość opłat z tytułu usunięcia pojazdu z drogi oraz jego 

przechowywania na parkingu strzeżonym, a także kosztów dotyczących odstąpienia od wykonania 

dyspozycji usunięcia pojazdu w myśl ust. 6 art. 130a u.p.r.d. bierze pod uwagę konieczność sprawnej 

realizacji zadania oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu.  

Uwzględniając literalne brzmienie przywołanego przepisu bezzasadnym jest posiłkowanie się 

danymi dotyczącymi kosztów ponoszonych przez inne powiaty.  
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Stawki obowiązujące na prywatnych parkingach strzeżonych położonych w granicach 

administracyjnych Powiatu Opolskiego również nie są miarodajne, gdyż niejednokrotnie jednostki te 

nie spełniają wymagań określonych w art. 130a u.p.r.d. i przepisów wykonawczych do ustawy, co ma 

bezpośrednie przełożenie na ponoszone koszty.  

Zgodnie natomiast z orzecznictwem sądowo-administracyjnym uchwała w przedmiocie 

ustalenia opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym będzie zgodna z 

prawem wtedy, gdy jej treść będzie zdeterminowana wyłącznie koniecznością sprawnej realizacji tych 

zadań oraz kosztami usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu, a nie innymi 

okolicznościami. W orzecznictwie przyjęto również, że kosztem usuwania i przechowywania pojazdu 

na obszarze danego powiatu jest rzeczywisty koszt ponoszony przez powiat z tego tytułu w związku 

umową zawartą z zewnętrznym podmiotem. Podkreślono również, iż ustawodawca zezwala na luz 

decyzyjny w ustalaniu opłat nie oznacza to dowolności w ustalaniu ich wysokości. Kalkulacja kosztów 

winna znaleźć odzwierciedlenie w treści uzasadnienia uchwały lub treści dokumentów branych pod 

uwagę przy jej podejmowaniu oraz być jasna, by poddawała się weryfikacji. Opłaty z tytułu usunięcia 

oraz przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym nie mogą stanowić też wypadkowych 

wszystkich stawek wskazanych w złożonych ofertach w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego (por. wyrok WSA w Kielcach z dnia 11 marca 2021 r., sygn. I SA/Ke 76/21, wyrok WSA 

w Gdańsku z dnia 28 lutego 2019 r., sygn. III SA/Gd 912/18, wyrok WSA w Białymstoku z dnia 21 

marca 2019 r., sygn. II SA/Bk 801/18, wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 6 lutego 2019 r. sygn. II SA/Bd 

1320/18). 

Uwzględniając powyższe zasadnym jest przyjęcie w przedmiotowej uchwale wysokości stawek 

opłat z tytułu usunięcia pojazdu z drogi oraz jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz 

kosztów odstąpienia od wydanej dyspozycji odpowiadającej cenom przedstawionym w ofercie 

wybranego do realizacji wymienionego zadania w 2022 r. wykonawcy. Wykonawca składając ofertę 

wskazuje bowiem ceny za świadczenie usług z uwzględnieniem wszelkich kosztów z tym związanych. 

Odnosząc się natomiast do przesłanki sprawności realizacji zadania przyjąć należy, że 

uwzględnienie cen usług zaoferowanych przez Wykonawcę zagwarantuje realizację zadania, o którym 

mowa w art. 130a ust. 1-2 poprzez ciągłą tj. 24 – godzinną gotowość do podjęcia odpowiednich 

czynności, co w konsekwencji umożliwi szybkie usuwanie pojazdów z drogi zapewniając tym samym 

bezpieczeństwo ruchu drogowego. Powyższe bowiem jest najistotniejszym celem ustanowionej przez 

ustawodawcę normy prawnej. 

 

 

 

Naczelnik        Przewodniczący 

Wydziału Komunikacji        Zarządu Powiatu 

/-/ Wiesława Jaseniuk        /-/ Henryk Lakwa 

 


