
                 UCHWAŁA NR XXXVII / 279 /2017                           

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia 29 listopada 2017 roku 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdów w 2018r. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.  

z 2017 r., poz. 1868 ) i art. 130a ust. 2a, 6, 6a, 6c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 

z 2017r., poz. 1260 ze zm.) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie 

ogłoszenia obowiązujących w 2018 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na 

parkingu strzeżonym (M.P. 2017r. poz. 772) Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:  

 

§ 1. Ustala się następującą wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi: 

1) za rower lub motorower – 113 zł, 

2) za motocykl – 223 zł, 

3) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 486 zł, 

4) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 606 zł, 

5) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 857 zł, 

6) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 1263 zł, 

7) za pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 1537 zł. 

  

§ 2. 1.Ustala się następującą wysokość opłat za każdą dobę przechowywania pojazdu usuniętego z drogi na parkingu 

strzeżonym: 

1) za rower lub motorower – 20 zł, 

2) za motocykl – 27 zł, 

3) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 40 zł, 

4) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 52 zł, 

5) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 75 zł, 

6) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 136 zł, 

7) za pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 200 zł. 

 

§3. Ustala się wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie 

odstąpienia od jego usunięcia w wysokości 50% opłaty określonej w § 1 niniejszej uchwały z uwzględnieniem rodzaju 

pojazdu: 

1) za rower lub motorower – 56,50 zł, 

2) za motocykl – 111,50 zł, 

3) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 243 zł, 

4) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 303 zł, 

5) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 428,50 zł, 

6) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 631,50 zł, 

7) za pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 768,50 zł. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego. 

 

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

Wielkopolskiego i ma zastosowanie do opłat od dnia 1 stycznia 2018r. 

 

 

  Przewodnicząca Rady  

Powiatu Wągrowieckiego 

 

                   ………………………………… 

                          Małgorzata Osuch 

 



Uzasadnienie do 

Uchwały nr XXXVII / 279 /2017 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 29 listopada 2017 roku 

 

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdów w 2018 r. 

  

Usuwanie pojazdów i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych wyznaczonych przez Starostę, z dniem 

21 sierpnia 2011 r. stało się zadaniem własnym powiatu. Zgodnie z art. 130 a ust. 6 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 ze zm.). Rada Powiatu ustala corocznie, w drodze uchwały 

wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi oraz wysokość kosztów, które należy 

pokryć w przypadku gdy odstąpiono od usunięcia pojazdu, gdy po wydaniu dyspozycji usunięcia ustały przyczyny 

jego usunięcia. Stawki opłat i kosztów nie mogą być wyższe od maksymalnych stawek określonych w art. 130a ust. 6a 

Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1260 ze zm.). Na każdy rok 

kalendarzowy minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia w dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” maksymalne stawki opłat, o których mowa w art. 130a ust. 

6a. ustawy. 

Projekt uchwały jako akt prawa miejscowego podlegał konsultacjom społecznym. W związku z powyższym 

został zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wągrowcu w terminie                      

od 3 listopada 2017r. do 14 listopada 2017r. Do niniejszego projektu nie wniesiono żadnych uwag.   

 W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały w przedmiocie wysokości opłat w 2018r. za usuwanie                 

i przechowywanie pojazdów na parkingach strzeżonych wyznaczonych przez Starostę Wągrowieckiego jest zasadne.  

 

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu 

 

……………………………… 

         Małgorzata Osuch 

 


