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UCHWAŁA NR ………………….. 

 

RADY POWIATU W OTWOCKU 

z dnia ………………………… 

 

          w sprawie ustalenia na rok 2020 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi 

            i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych  

w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu  

 

 

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

powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 130a ust. 6 ustawy  

z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990  

z późn. zm.), w związku z obwieszczeniem 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. poz. 735) uchwala się,  

co następuje: 

 

 § 1. Ustala się opłaty za usunięcie i parkowanie na parkingu strzeżonym pojazdu 

usuniętego z drogi oraz kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, 

jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie kosztów w następującej 

wysokości: 

 

Lp. Rodzaj pojazdu 
Opłata za 

usunięcie w zł 

Opłata za każdą dobę 

przechowania w zł 

Wysokość 

kosztów w razie 

odstąpienia w zł 

1. rower lub motorower 100,00 10,00 50,00 

2. motocykl 100,00 10,00 50,00 

3. 
pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej do 3,5 t 
400,00 24,60 200,00 

4. 
pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t 
400,00 24,60 200,00 

5. 
pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 7,5 t do16 t 
800,00 24,60 400,00 

6. 
pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 16 t 
1200,00 24,60 600,00 

7. 
pojazd przewożący materiały 

niebezpieczne 
1200,00 24,60 600,00 

 

  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Otwockiego. 
 

 § 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie                 

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Otwocku. 

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.  

 

Adwokat Marcin Bandura 



 

Uzasadnienie 

 

Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów 

usuniętych,  

w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo  

o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.), należy do zadań 

własnych powiatu. Starosta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek 

organizacyjnych lub powierza ich wykonanie zgodnie z przepisami o zamówieniach 

publicznych. 

W celu sprawnej realizacji zadań określonych w ww. przepisach, biorąc pod uwagę 

koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze powiatu, Rada Powiatu ustala 

corocznie, w drodze uchwały, wysokości stawek za usunięcie i parkowanie pojazdów  

na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów, 

jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów.  

Opłaty za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym 

stanowią dochód własny powiatu. 

 

Na każdy rok kalendarzowy Minister Finansów ogłasza, w drodze obwieszczenia,  

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, maksymalne stawki 

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

Maksymalne stawki obowiązujące w 2020 roku wynoszą odpowiednio: 

 
Lp. Rodzaj pojazdu Opłata za 

usunięcie w zł 

Opłata za każdą dobę 

przechowania w zł 

1. rower lub motorower 118 22 
2. motocykl 232 29 
3. pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej do 3,5 t 
503 42 

4. pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t 
628 54 

5. pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t 
887 79 

6. pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 16 t 
1308 142 

7. pojazd przewożący materiały 

niebezpieczne 
1591 208 

 

Powiat otwocki zadanie usuwania pojazdów z dróg oraz prowadzenie parkingu 

strzeżonego realizuje podmiot zewnętrzny. Wybór tego podmiotu następuje w trybie 

przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). 

Ustalone w wyniku postępowania stawki wynagrodzenia dla wybranego podmiotu 

kształtują się następująco: 

 
Lp. Rodzaj pojazdu Opłata za 

usunięcie w zł 

Opłata za każdą dobę 

przechowania w zł 

1. rower 1,23 1,23 
2. motorower 100,00 10,00 
3. motocykl 100,00 10,00 
4. pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej do 3,5 t 
400,00 24,60 

5. pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t 
400,00 24,60 

6. pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t 
800,00 24,60 

7. pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 16 t 
1200,00 24,60 



 
8. pojazd przewożący materiały 

niebezpieczne 
1200,00 24,60 

Zgodnie z treścią art. 130a ust. 6 cytowanej wyżej ustawy, wysokość kosztów  

w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, nie może być wyższa niż maksymalna kwota 

opłat za usuniecie pojazdu, określona w powołanym art. 130a ust. 6a. Dotychczas Rada 

Powiatu ustalała tę kwotę w wysokości 50% kosztów usunięcia. 

            

Biorąc pod uwagę kształtujące się w ostatnim czasie orzecznictwo sądowe, zgodnie  

z którym w ocenie sądów przy ustalaniu wysokości opłat należy wziąć pod uwagę koszty 

ponoszone z tego tytułu przez organ na rzecz podmiotu zewnętrznego realizującego usługę 

usuwania i przechowywania pojazdów oraz mając na uwadze konieczność sprawnej realizacji 

zadań własnych powiatu, podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu 

Agnieszka Bąk 

 

 

Sekretarz Powiatu  

Andrzej Solecki 

 

 

 

 

 

Opracowała: 

Monika Rzeszotek 

Główny Specjalista 

Wydział Komunikacji i Transportu 


