
UCHWAŁA Nr …………../2019 
Rady Powiatu Drawskiego 

z dnia ……………………………... 2019 r.        

w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu 
strzeżonym. 

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.), art. 130a ust. 6, ust. 6a i ust. 6c ustawy  
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.)  
i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia 
obowiązujących w 2020 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego 
parkowanie na parkingu strzeżonym (M.P. z 2019 r., poz. 735) Rada Powiatu Drawskiego 
uchwala, co następuje:  

 
§ 1. Za usunięcie pojazdu z drogi z przyczyn określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy 

Prawo o ruchu drogowym oraz za każdą dobę parkowania na parkingu strzeżonym ustala się 
opłaty w następującej wysokości: 

 
1) roweru lub motoroweru: 

a) za usunięcie - 100 zł;  
b) za każdą dobę przechowywania - 10 zł,  

  
2) motocykla:   

a) za usunięcie -  220 zł;  
b) za każdą dobę przechowywania -  15 zł,  

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

a) za usunięcie -  436 zł;  
b) za każdą dobę przechowywania -  30 zł,  

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

a) za usunięcie -  600 zł;  
b) za każdą dobę przechowywania -  40 zł,  

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

a) za usunięcie -  857 zł;  
b) za każdą dobę przechowywania -  60 zł,  

 
6) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t: 

a) za usunięcie -  1.250 zł;  
b) za każdą dobę przechowywania -  100 zł,  

 
7) pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne:  

a) za usunięcie -  1.537 zł;  
b) za każdą dobę przechowywania -  200 zł.  
 

 



§ 2. Jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu 
w przypadkach, o których mowa w art. 130a ust. 1 lub 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym 
ustaną przyczyny jego usunięcia to do pokrycia powstałych kosztów jest obowiązany 
właściciel pojazdu w następującej wysokości: 

 
1) roweru lub motoroweru - 100 zł, 
 
2) motocykla  -  150 zł, 
 
3) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t -  300 zł,   
 
4) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t -  400 zł, 
 
5) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t  -  600 zł, 
 
6) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t  -  1.000 zł, 

  
7) pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne - 1.200 zł. 

  
§ 3. Opłaty określone w § 1 i 2 są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr L/351/2018 Rady Powiatu Drawskiego z dnia  
09 listopada 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego 
parkowanie na parkingu strzeżonym (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego  
z 2018 r., poz. 5664). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Drawskiemu.  

§ 6. Uchwała   podlega   ogłoszeniu   w   Dzienniku   Urzędowym   Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 r. 
 

 
 
 

Przewodnicząca Rady 
 
 
        Urszula Ptak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

Zgodnie z art. 130a ust. 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.) usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu 
strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach, o których mowa w art. 130a ust. 1-2 
wyżej cyt. ustawy, należy do zadań własnych powiatu.  

Rada Powiatu, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań oraz koszty 
usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu ustala corocznie,  
w drodze uchwały wysokość opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na 
parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów dotyczących odstąpienia od usunięcia pojazdu, 
jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania ustaną przyczyny 
jego usunięcia. 

 Na każdy rok kalendarzowy minister właściwy do spraw finansów publicznych 
ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 
"Monitor Polski" maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdów z drogi i jego parkowanie 
na parkingu strzeżonym.  

Maksymalne stawki obowiązujące w roku 2020 zawarte są w obwieszczeniu Ministra 
Finansów z dnia 01 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2020 r. 
maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu 
strzeżonym (M.P. z 2019 r., poz. 735). 

Wyznacznikiem do ustalenia kosztów usuwania i przechowywania pojazdów na 
terenie Powiatu były stawki określone w umowie z dnia 20.12.2017 r., nr 252/2017  
na świadczenie usług z zakresu usuwania pojazdów z dróg oraz ich przechowywania na 
parkingu strzeżonym pomiędzy Powiatem Drawskim a przedsiębiorcą wyłonionym 
w postępowaniu ofertowym, obowiązującą do dnia 31.12.2020 r. Tym samym przyjęte 
w uchwale stawki odpowiadają stawkom rynkowym, rzeczywiście ponoszonym przez Powiat 
Drawski za usuwanie i przechowywanie pojazdów. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Sporządził: Daniel Rumowski – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu. 


