
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  
 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 130a ust. 

6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z 

późn. zm.) Rada Powiatu Opolskiego uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 

Ustala się opłaty za usunięcie pojazdu z drogi na wyznaczony przez Starostę parking strzeżony w 

sytuacjach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym w wysokościach: 

 

 

L.p. Rodzaj pojazdu 

Czynności 

Dojazd 

i powrót 

holownika 

Holowanie 
Załadunek 

i rozładunek 

Prace 

dodatkowe* 

cena zł/km cena zł/km cena zł/km cena zł/km 

 

1. 

 

Pojazdy o dopuszczalnej 

masie całkowitej do 3,5 t 

 

3 4,5 60 60 

 

2. 

 

Pojazdy o dopuszczalnej 

masie całkowitej od 3,5 t 

do 7,5 t i autobusy do 17 

miejsc z kierowcą 

 

5 8,5 150 150 

 

3. 

 

Pojazdy o dopuszczalnej 

masie całkowitej powyżej 

7,5 t, ciągniki z naczepami 

i autobusy powyżej 17 

miejsc z kierowcą 

 

7,5 14,5 250 300 

 

* Niezbędne prace, które umożliwiają podjęcie czynności holowania np.: wyciąganie pojazdów z 

rowu, stawianie na kołach, odblokowywanie hamulców. 

 

Do opłat wymienionych wyżej doliczony będzie podatek VAT. 

 

 

§ 2 

 

Ustala się wysokość opłaty za parkowanie pojazdu usuniętego z drogi na parking wyznaczony przez 

Starostę w następujących wysokościach: 

 

 

 



L.p. Rodzaj pojazdu 

Opłata za każdą 

rozpoczętą dobę postoju  

w zł 

1. 

 

Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 

 

15 

2. 

 

Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t i 

autobusy do 17 miejsc łącznie z kierowcą 

 

30 

3. 

 

Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t, 

zestawy ciągnik siodłowy z naczepą oraz autobusy powyżej 17 

miejsc łącznie z kierowcą 

 

50 

 

Do opłat wymienionych wyżej doliczony będzie podatek VAT. 

 

§ 3 

 

Ustala się opłatę za pierwsze 12 godzin parkowania w wysokości 50% opłaty dobowej. Doba 

postojowa liczona jest od momentu wprowadzenia pojazdu na parking. 

 

§ 4 

 

Opłaty, o których mowa w §§ 1 i 2 będą pobierane na terenie Powiatu Opolskiego przez 

przedsiębiorców wyznaczonych przez Starostę a zajmujących się usuwaniem pojazdów i 

umieszczaniem ich na wskazanych parkingach. 

 

§ 5 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

§ 6 

 

Traci moc uchwała Nr IV/22/07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie 

wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów. 

 

§ 7 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 



 Opole, dnia  2010-01-28 

 

 

 

UZASADNIENIE 

do projektu UCHWAŁY RADY POWIATU OPOLSKIEGO w sprawie wysokości opłat za 
usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie 

 

 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. 

Nr 108, poz. 908 z późn. zm) w art. 130a, nakłada na Starostę Opolskiego obowiązek wyznaczenia 

jednostki usuwającej pojazd oraz prowadzącej parking strzeżony, na którym umieszcza się usunięty 

pojazd.  

 

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 stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie 

składki tego ubezpieczenia, 

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

przepisach ruchu drogowego. 

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) nieposiadająca 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. 

 

Pojazdy usunięte z drogi umieszcza się na wyznaczonym przez Starostę Opolskiego parkingu 

do czasu uiszczenia opłaty za ich usunięcie i parkowanie. Wysokość tych opłat ustala Rada Powiatu 

Opolskiego.  

 

Starosta wyznaczając jednostkę do usuwania pojazdów i prowadzenia parkingu strzeżonego 

kieruje się przesłankami zachowania rzetelności oraz zapewnienia najwyższej jakości świadczonych 

usług oraz bierze pod uwagę kryteria narzucone przez ustawę Prawo o ruchu drogowym. Są to  

między innymi:  standard wyposażenia i oznakowania pojazdów, deklarowany czas przybycia na 

miejsce  zdarzenia, opinia właściwego Komendanta Policji, konieczność zachowania warunków 

konkurencji a także proponowana przez podmiot cena usługi. 

 

Pobierane aktualnie opłaty za w/w usługi, określa uchwała Nr IV/22/07 Rady Powiatu 

Opolskiego z dnia 15 lutego 2007 r. Stawki, które były dotychczas stosowane nie były zwiększane 

w kolejnych latach, a tym samym nie uwzględniały wzrostu kosztów paliw oraz inflacji. Biorąc pod 

uwagę fakt, że wskazane firmy muszą być w pogotowiu 24h/dobę, aby wykonywać wspomniane 

wyżej zadania, muszą otrzymywać odpowiednie wynagrodzenie. 

 

Wysokość opłat została ustalona w oparciu o zapytanie o cenę w prowadzonym postępowaniu 

konkursowym. Zmienione stawki uwzględniają średnią cenę zaproponowaną przez oferentów. 

 

 

Sporządziła :  

Wiesława Jaseniuk 



 


