
- Projekt - 
Uchwała Nr IX/           /2011 

Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 25 sierpnia 2011 roku 

 
w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz 

wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu 
 

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zmianami) 
w związku z art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 ze zmianami) 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Ustala się następujące opłaty za usunięcie pojazdu z drogi w przypadkach określonych 
w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym: 
 

Rodzaj pojazdu Wysokość opłaty 
rower lub motorower 80 zł 
motocykl 160 zł 
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 
do 3,5 t 

352 zł 

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

440 zł 

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 
pow. 7,5 t do 16,0 t 

624 zł 

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 
pow. 16,0 t 

920 zł 

pojazd przewożący materiały 
niebezpieczne 

1 120 zł 

 
§ 2 

Ustala się następujące opłaty za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu usuniętego  
z drogi i umieszczonego na parkingu strzeżonym, o którym mowa w art. 130a ustawy 
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym: 
 

Rodzaj pojazdu Wysokość opłaty 
rower lub motorower 12 zł 
motocykl 18 zł 
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 
do 3,5 t 

26 zł 

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

36 zł 

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 
pow. 7,5 t do 16,0 t 

52 zł 

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 
pow. 16,0 t 

96 zł 



pojazd przewożący materiały 
niebezpieczne 

150 zł 

 
§ 3 

 
Ustala się wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu: 
− 50% opłaty wymienionej w § 1 odpowiednio dla rodzaju pojazdu, gdy nie został 

rozpoczęty załadunek pojazdu, 
− 75% opłaty wymienionej w § 1 odpowiednio dla rodzaju pojazdu, gdy rozpoczęto 

załadunek pojazdu. 
 

§ 4 
 

Traci moc uchwała nr XII/139/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 października 
2007 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów i ich parkowanie, pobieranych przez 
podmioty wyznaczone przez Starostę. 

 
§ 5 

 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wodzisławskiemu.  
 

§ 6 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie  
do projektu uchwały Nr IX/............/2011 
       Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 25 sierpnia 2011 roku 
 
 
w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz 

wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu 
 
 

W myśl art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym pojazdy są usuwane z dróg 
publicznych na polecenie policji, straży miejskiej lub osoby dowodzącej akcją ratowniczą. 
Realizacja zadania polegającego na usuwaniu pojazdów oraz zapewnieniu miejsc 
parkingowych na parkingach strzeżonych dla usuniętych pojazdów staje się z dniem 21 
sierpnia 2011 r. zadaniem własnym powiatu. Zadania te będą mogły być realizowane przez 
powiatowe jednostki organizacyjne lub zostać zlecone podmiotom zewnętrznym  
z zachowaniem przepisów o  zamówieniach publicznych. Zmieniona ustawa stanowi, że 
opłaty pobierane za usunięcie i parkowanie usuniętych pojazdów będą stanowiły dochód 
własny powiatu.  Warunkiem tego, zgodnie z art. 130a ust. 6 ustawy, jest ustalenie stawek  
w drodze uchwały rady powiatu. 

W celu zapewnienia sprawnej realizacji nowych zadań, pociągających za sobą 
konieczność zaangażowania środków publicznych, proponuje się wprowadzić stawki  
w wysokości 80 % maksymalnych stawek określonych w art. 130a ust. 6a ustawy Prawo  
o ruchu drogowym. Jej poziom zachęci właścicieli pojazdów do szybkiego odbioru pojazdów 
lub zabezpieczenia ich w inny sposób, z pominięciem procedury określonej w art. 130a. 
Przede wszystkim jednak pozwoli zrekompensować poniesione koszty, w szczególności 
koszty usług świadczonych w tym zakresie przez podmioty zewnętrzne (wyłonione w ramach 
przetargu) 

Ponadto w § 3 projektu uchwały określono koszty powstałe w zawiązku z odstąpieniem 
od usunięcia pojazdu. Ich powstanie przewidziano w art. 130a ust. 2a ustawy Prawo o ruchu 
drogowym. 

W związku z wejściem nowych przepisów należy uchylić uchwałę nr XII/139/2007 Rady 
Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 października 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za 
usuwanie pojazdów i ich parkowanie, pobieranych przez podmioty wyznaczone przez 
Starostę.  
 
 
 
       Naczelnik Wydziału 
             Komunikacji i Transportu 
 
       /-/ mgr inż. Arkadiusz Łuszczak 


