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UZASADNIENIE 
do projektu UCHWAŁY RADY POWIATU OPOLSKIEGO w sprawie wysoko�ci opłat za 

usuwanie i parkowanie pojazdów 
 
 
 Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 7 czerwca 2005r (sygnatura akt K 23/04) 
stwierdził niezgodno�� art. 130a ust. 5 i ust. 6 zdanie 1, ustawy z dnia 20 czerwca 1997r – Prawo o 
ruchu drogowym (Dz. U. z 2003r Nr 58 poz. 515 z pó�n. zm.) z art. 2 i art. 22 Konstytucji 
Rzeczpospolitej Polskiej. Przepisy art. 130a ust. 5 i ust. 6 zdanie 1, straciły moc obowi�zuj�c� z 
dniem 30 czerwca 2006r. 
 
 W oparciu o uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, o którym mowa wy�ej, 
zmieniono zapisy art. 130a, ustawy – Prawo o ruchu drogowym, które ukazały si� jako ustawa z 
dnia 22 wrze�nia 2006r o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 190 poz. 1400). 
 
 Nowe zapisy art. 130a ust. 5a i ust. 5c s� to�same z przepisami art. 130a ust. 5 i ust. 6  
zdanie 1 z tym, �e nowe przepisy art. 130a ust. 5b i ust. 5d okre�laj� przesłanki, jakimi b�dzie si� 
kierował Starosta przy wyznaczeniu jednostki usuwaj�cej pojazdy z drogi w sytuacjach o których 
mowa w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym jak i przy wyznaczaniu podmiotów 
gospodarczych prowadz�cych parkingi strze�one, na których umieszcza si� usuwane pojazdy. 
 
 Zgodnie z tre�ci� przepisu art. 130a ust. 6 ustawy „Wysoko�� opłat, o których mowa w 
ust. 5c ustala rada powiatu”. 
 
 Tre�� przepisu art. 130a ust. 5c brzmi: „Pojazd usuni�ty z drogi, w przypadkach okre�lonych 
w ust. 1 i 2, umieszcza si� na wyznaczonym przez Starost� parkingu strze�onym do czasu 
uiszczenia opłaty za jego usuni�cie i parkowanie”. 
 
 Pobierane obecnie opłaty przez przedsi�biorców usuwaj�cych pojazdy z drogi w sytuacjach 
o których mowa w art. 130a ust. 1 i 2 oraz prowadz�cych parkingi strze�one, na których umieszcza 
si� usuwane pojazdy, maj� swoje oparcie w Uchwale Rady Powiatu Opolskiego nr IV/24/02 z dnia 
30 grudnia 2002r. 
 
 Ze wzgl�du na fakt, �e opłaty te nie podlegały waloryzacji w kolejnych latach, a tak�e 
zmieniły si� wymagania techniczno – organizacyjne dla przedsi�biorców realizuj�cych te zadania, 
dlatego nale�y ustali� nowe stawki maj�ce oparcie zarówno w przepisach nowej ustawy jak i 
realiach rynkowych. Proponuj�c nowe stawki kierowano si� zarówno dotychczasowymi 
do�wiadczeniami, wymaganiami okre�lonymi w ustawie, obszarem działania firm specjalistycznych 
na terenie powiatu opolskiego, ilo�ci� zarejestrowanych pojazdów jak i cenami obowi�zuj�cymi na 
terenie innych Starostw, do których mieli�my dost�p. 
 
 
 
          Z powa�aniem 
 
 
 
 
 
Zał�czniki: 
- kserokopie dost�pnych Uchwał Rad Powiatów. 



 
 
 
 

 
 
 


