
Uzasadnienie do 

Uchwały nr    /    /2018 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia       2018 roku 

 

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdów w 2019 r. 

  

Usuwanie pojazdów i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych wyznaczonych przez 

Starostę, z dniem 21 sierpnia 2011 r. stało się zadaniem własnym powiatu. Na podstawie art. 130a ust. 

5f Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 ze zm.) 

usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach, 

o których mowa w ust. 1-2, należy do zadań własnych powiatu. Starosta realizuje te zadania przy 

pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza ich wykonywanie zgodnie z 

przepisami o zamówieniach publicznych. Zgodnie z art. 130 a ust. 6. 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. Powyższe obwieszczenie ukazało się dnia 14 sierpnia 2018r. (M.P. 2018r. poz. 802) 

ustalające stawki opłat na 2019r.   

Zaproponowana wysokość opłat za usunięcie pojazdów z drogi i jego przechowywanie oraz 

wysokość kosztów, które musi pokryć właściciel w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu są 

konsekwencją szczegółowej analizy przesłanek ustawowych oraz ich odniesienia do realiów powiatu. 

Zgodnie z art. 130a ust. 6a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Rada Powiatu 

przy podejmowaniu uchwały w sprawie wysokości opłat ma obowiązek uwzględnienia kosztów 

usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu oraz konieczność sprawnej 

realizacji zadań związanych z usuwaniem pojazdów z dróg i ich przechowywaniem.  

Powiat wągrowiecki zadania usuwania pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla 

pojazdów usuniętych realizuje przez podmiot zewnętrzny. Ustalone w wyniku przeprowadzenia 

postępowania (w trybie zapytania ofertowego), stawki wynagrodzenia dla wybranego podmiotu w 

2017 roku w zakresie świadczenia usług w latach 2018-2020 kształtują się następująco:  

 

 

Lp. 

 

Rodzaj pojazdu 

Opłata 

za usunięcie za każdą rozpoczęta 

dobę przechowywania 

1. Rower lub motorower 110 zł 15 zł 

2. Motocykl 220 zł 25 zł 

3. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 

do 3,5 t 

480 zł 38 zł 

4. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 

pow. 3,5 t do 7,5 t 

600 zł 50 zł 

5. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 850 zł 70 zł 



pow. 7,5 t do 16 t 

6. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 

pow. 16 t 

1.260 zł 130 zł 

 

Przedstawione powyżej koszty stanowią dolne ograniczenia wysokości uchwalanych stawek, gdyż 

przyjęcie ich na poziomie niższym oznaczałoby konieczność dofinansowania z dodatkowych środków 

kosztów usunięcia każdego z pojazdów.  

 W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały w przedmiocie wysokości opłat w 

2019r. za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingach strzeżonych wyznaczonych przez 

Starostę Wągrowieckiego jest zasadne.  

 

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu 

 

……………………………… 

         Małgorzata Osuch 

 

 

 


