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UCHWAŁA NR XII/80/2011
RADY POWIATU W SZCZECINKU

z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokosci 
kosztów powstałych w razie odstąpienia od 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, z 2002 r. Nr 23, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 
1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 
1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 
poz. 230 i Nr 106 poz. 675) oraz art.130 a ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 
(Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz.908, Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180 poz. 1494 
i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, 
z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, 
poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 
i 1462, Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, 
poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817, Nr 114, poz. 956 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, 
Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 
225, poz. 1466 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz. 585 i Nr 106, poz. 
622 ) - Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość stawek kwotowych opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi 
na koszt właściciela: 

1) rower lub motorower: 

a) za usunięcie - 100 zł; 

b) za każdą dobę przechowywania - 15 zł; 

2) motocykl: 

a) za usunięcie - 200 zł; 

b) za każdą dobę przechowywania - 22 zł; 

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t: 

a) za usunięcie - 440 zł; 

b) za każdą dobę przechowywania - 33 zł; 

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

a) za usunięcie - 550 zł; 

b) za każdą dobę przechowywania - 45 zł; 

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

a) za usunięcie - 780 zł; 

b) za każdą dobę przechowywania - 65 zł; 

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t: 

a) za usunięcie - 1 150 zł; 

b) za każdą dobę przechowywania - 120 zł; 

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne: 

a) za usunięcie - 1 400 zł; 

b) za każdą dobę przechowywania - 180 zł. 
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§ 2. Ustala się wysokość stawek kwotowych kosztów ponoszonych przez właściciela pojazdu powstałych 
w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie 
tych kosztów: 

1) rower lub motorower - 50 zł; 

2) motocykl - 100 zł; 

3) pojazd 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. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVIII/128/2008 Rady Powiatu Szczecineckiego z dnia 28 stycznia 2008 r. 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie usuniętego pojazdu. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szczecineckiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego nie wcześniej niż z dniem 21 sierpnia 2011 r. 
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Uzasadnienie

Przepisy ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 1018) wprowadziły zmiany m.in. w zakresie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym 
regulującego zagadnienia usuwania pojazdów z dróg, ich umieszczania i przechowywania na parkingu strzeżonym 
na koszt właściciela. Od dnia 21 sierpnia 2011 r. usuwanie pojazdów z dróg oraz prowadzenie parkingu 
strzeżonego dla pojazdów usuniętych zgodnie z art. 130a ust. 1 i 2 i przechowywanych do czasu ich odbioru przez 
właścicieli należy do zadań własnych powiatu. Przypadki, które obligują podmioty uprawnione do wydania 
dyspozycji usunięcia pojazdu określone zostały w art. 130a ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Natomiast 
przypadki fakultatywnego wydania dyspozycji usunięcia pojazdu wskazuje przepis art. 130a ust. 2. Starosta 
realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza ich wykonywanie 
podmiotowi wyłonionemu zgodnie z przepisami ustawy Prawo o zamówieniach publicznych. Dotychczas opłaty 
ustalane przez Radę Powiatu stanowiły dochód przedsiębiorcy wskazanego przez Starostę do usuwania 
i przechowywania pojazdów. W myśl nowych przepisów ustalone opłaty będą dochodem własnym powiatu. 
W przypadku powierzenia wykonywania usuwania i przechowywania pojazdów innym podmiotom zgodnie 
z przepisami prawa o zamówieniach publicznych, wynagrodzenie dla tego podmiotu zostanie ustalane w tym 
trybie. Zachodzi więc konieczność ustalenia powyższych stawek na tyle wcześnie przed dniem 21 sierpnia 2011 r., 
aby mogły wejść w życie z tym dniem. W projekcie uchwały proponuje się przyjęcie maksymalnych wysokości 
stawek określonych w art. 130a ust. 6a ustawy - Prawo o ruchu drogowym Skutkiem finansowym uchwały będzie 
ustalenie wysokości dochodów powiatu wynikających z realizacji zadania określonego w art. 130 a ustawy – Prawo 
o ruchu drogowym. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 


