
          Projekt 

UCHWAŁA  IX/65/2011 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dni 28 lipca 2011 
 

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 (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 

20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 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 lub 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 100  zł 

b) za przechowywanie 15    zł 

 

2. motocykl 

a) za usunięcie 200  zł 

b) za przechowywanie 22    zł 

 

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

a) za usunięcie 440  zł 

b) za przechowywanie 33    zł 

 

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

a) za usunięcie 550  zł 

b) za przechowywanie 45    zł 

 

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

a) za usunięcie 780  zł 

b) za przechowywanie 65    zł 

 

6. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t  

a) za usunięcie 1150 zł 

b) za przechowywanie 120   zł 

 

7. pojazd przewożący materiały niebezpieczne  

a) za usunięcie  1400 zł 



b) za przechowywanie 180   zł 

 

 

§ 3. 1. Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu na 

parkingu strzeżonym.  

2. Pierwsza doba postojowa liczona jest od momentu wprowadzenia pojazdu na parking 

strzeżony. 

 

§ 4. 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 50    zł 

2. motocykl 100  zł 

3. pojazd silnikowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 220  zł 

4. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t 275  zł 

5. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t  390  zł 

6. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t  575  zł 

7. pojazd przewożący materiały niebezpieczne 700  zł 

 

 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIX/196/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 lutego 

2010 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie. 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i 

wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2011 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 
 

do projektu UCHWAŁY RADY POWIATU OPOLSKIEGO w sprawie wysokości opłat 

za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie 
 
 

W związku z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005 r., Nr 908, poz. 

108) oraz wejściem w życie w dniu 04. 09. 2010 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu 

drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 lipca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1018) 

nałożono na Starostę i Radę powiatu nowe zadania. 

Zgodnie z treścią art. 130a ust. 10 Starosta w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi, w 

przypadkach określonych w ust. 1 lub 2, występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku 

na rzecz powiatu, jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała 

pojazdu w terminie 3 ( odpowiednio 6) miesięcy od dnia jego usunięcia. Powiadomienie zawiera 

pouczenie o skutkach nieodebrania pojazdu. 

Przesłanki usunięcia pojazdu określa art. 130a ust. 1 oraz 2.  

Ust. 1 przewiduje, iż pojazd jest usuwany 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 stwierdzającego zawarcie umowy 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub 

stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, jeżeli pojazd ten jest 

zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt. 8 lit. c 

3. przekroczenia wymiarów dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w 

przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na 

pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu 

4. pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową w miejscu przeznaczonym 

dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób 

wymienionych w art. 8 ust. 2 

5. pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że 

zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela. 

Ust. 2 art. 130a wskazuje natomiast, iż 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 spożyciu alkoholu albo środka 

działającego podobnie do alkoholu 

b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania 

pojazdu 

2.  jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenia 

drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska. 

 

 

Od dnia 21. 08. 2011 r. będą obowiązywały już nowe przepisy stanowiące, iż usuwanie 

pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach o których 

mowa powyżej, należy do zadań własnych powiatu. Starosta realizuje te zadania przy pomocy 

powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza ich wykonanie zgodnie z przepisami o 

zamówieniach publicznych.  

Aktualnie w naszym powiecie są powołane dwie jednostki usuwające pojazdy z drogi i 

prowadzące parkingi strzeżone, które działają do 28. 02. 2013 r. Są nimi Z.U.H. Auto Czok, Bernard 

Czok, ul. Wróblińska 17b, 46 -022 Kępa oraz P.W. Warm, Andrzej Mamczyński, ul. Opolska 58, 49 – 

100 Niemodlin. 

W dniu 21. 08. 2011 r. wejdą w życie również przepisy wskazujące, iż Rada powiatu, biorąc pod 

uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 i 2  oraz koszty usuwania i 



przechowywania  pojazdów na obszarze danego powiatu, ustala corocznie, w drodze uchwały, 

wysokość opłat, o których mowa w ust 5c tj. za usunięcie i przechowanie pojazdu, oraz wysokość 

kosztów, o których mowa w ust. 2a. Wysokość kosztów, o których mowa w art. 2a, nie może być 

wyższa niż maksymalna kwota opłat za usuniecie pojazdu, o których mowa w ust. 6a. 

Ust. 2a stanowi, iż od usunięcia odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia 

pojazdu lub w trakcie usuwania ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia 

pojazdu w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lub 2, spowodowało powstanie kosztów, do ich 

pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu. Przepis ust. 10i stosuje się odpowiednio. (regulacja ta 

weszła w życie 04. 09. 2010 r.). 

Ustawa Prawo o ruchu drogowym w art. 130a ust. 6a przewiduje maksymalne wysokości stawek 

kwotowych opłat, o których mowa w ust. 5c, które wynoszą odpowiednio: 

a) rower lub motorower – za usunięcie 100 zł, za każdą dobę przechowywania 15 zł 

b) motocykl – za usuniecie 200 zł, za każdą dobę przechowywania 22 zł 

c) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – za usuniecie 440 zł, za każdą dobę 

przechowywania 33 zł 

d) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – za usunięcie 550 zł, za 

każdą dobę przechowywania 45 zł 

e) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – za usunięcie 780 zł, za każdą 

dobę przechowywania 65 zł 

f) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – za usunięcie 1150 zł, za każdą dobę 

przechowywania 120 zł 

g) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – za usunięcie 1400 zł, za każdą dobę 

przechowywania 180 zł. 

 

Opłaty o których mowa w przywołanym ust. 6 art. 130a ustawy od 21. 08. 2011 r. stanowić będą 

dochód powiatu. Jednakże zgodnie z treścią art. 102 § 2 ustawy z dnia  17 czerwca 1966 r. o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. , Nr 229. poz. 1954) do której odsyła 

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania 

przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2011, Nr 46, poz. 237) – 

organ egzekucyjny tj. Starosta przyzna dozorcy zwrot koniecznych wydatków związanych z dozorem 

oraz wynagrodzenie za dozór. 

 

Maksymalne stawki opłat, o których mowa powyżej, obowiązujące w danym roku 

kalendarzowym ulegają 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. Na każdy rok 

kalendarzowy minister finansów ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Monitorze Polskim maksymalne 

stawki opłat, o których mowa w ust. 6a, z uwzględnieniem zasady określonej w ust 6b, zaokrąglając je 

w górę do pełnych złotych. Wskaźnik cen, o którym mowa, ustala się na podstawie komunikatu GUS 

ogłoszonego w Monitorze Polskim, w terminie 20 dni od dnia jego ogłoszenia. Przepisy te również 

wejdą w życie 21. 08. 2011 r. 

 

Wskazać jednakże należy również art. 130a ust 10i, który umożliwia wniesienie przez Starostę 

wniosku do sądu o przepadek pojazdu na rzecz powiatu, gdy w terminie 4 miesięcy od dnia usunięcia 

pojazdu nie został ustalony jego właściciel lub osoba uprawniona do jego odbioru, mimo, że w jej 

poszukiwaniu dołożono należytej staranności. Wówczas wszelkie koszty związane z usunięciem, 

przechowywaniem, przeprowadzeniem procedury na podstawie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji, aż do ewentualnego demontażu pojazdu ponosić będzie Powiat. 

 


