
- Projekt - 
Uchwała Nr XXXI/           /2013 
Rady Powiatu Wodzisławskiego  

z dnia 25 kwietnia 2013 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 2012 r., poz. 1137 ze zmianami) 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

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 90 zł 
motocykl 130 zł 
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 
do 3,5 t 

260 zł 

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

574 zł 

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

813 zł 

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 
pow. 16,0 t 

1199 zł 

pojazd przewożący materiały 
niebezpieczne 

1 230 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 

35 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 

88 zł 

pojazd przewożący materiały 
niebezpieczne 

188 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 XVI/190/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 r. 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz 
wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. 

 
§ 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 XXXI/............/2013 
       Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 25 kwietnia 2013 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 uprawnionego organu. Realizacja zadania polegającego na 
usuwaniu pojazdów oraz prowadzeniu parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg 
w trybie art. 130a jest zadaniem własnym powiatu. Zgodnie z art. 130a ust. 5f ustawy Prawo o 
ruchu drogowym Starosta realizuje te zadania za pomocą podmiotów zewnętrznych 
wyznaczonych zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. Za usuniecie                                 
i przechowywanie pojazdu oraz w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu pobierane są 
opłaty, które stanowią dochód własny powiatu. Wysokość opłat oraz kosztów, określa 
corocznie w drodze uchwały Rada Powiatu, przy czym nie mogą one być wyższe od 
maksymalnych stawek opłat określonych w art. 130a ust. 6a ustawy Prawo o ruchu 
drogowym, które ulegają  zmianie na następny rok kalendarzowy o wartość wskaźnika cen 
towarów i usług konsumpcyjnych. 

Rada Powiatu Wodzisławskiego w 2012 roku określiła w drodze uchwały stawki opłat 
oraz kosztów w oparciu o stawki zaoferowane prze podmioty wyłonione w postępowaniu 
przetargowym. Obecnie podmiot wyznaczony do usuwania pojazdów zaoferował stawkę 
wyższą od stawki określonej w uchwale za usuniecie pojazdu o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 3,5 tony. Mając na uwadze stawki zaoferowane przez podmioty obecnie 
świadczące na rzecz powiatu usługi w zakresie usuwania i przechowywania pojazdów oraz 
obwieszczone przez Ministra Finansów w Monitorze Polskim (poz. 579) maksymalne stawki 
opłat obowiązujące w 2013 r., zasadne jest uchwalenie przez Radę Powiatu Wodzisławskiego 
zaproponowanych kwot opłat i kosztów.    

 
 
       Naczelnik Wydziału 
             Komunikacji i Transportu 
 
      /-/ Arkadiusz Łuszczak 


