
RADA POWIATU OTWOCKIEGO 
ul. Górna 13,05-400 Otwock 

lei. 22 778-1-334, fax 22 778-1-338 
e-mail: rada@powiaL-olwocki.pl 

UCHWAŁA NR 254/XXXVI/21 

RADY POWIATU O T W O C K I E G O 
z dnia 10 czerwca 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 203/XXVI/20 Rady Powiatu w Otwocku 
z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia na rok 2021 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 2020 r., poz. 920) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. W uchwale nr 203/XXVI/20 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 listopada 
2020 r. w sprawie ustalenia na rok 2021 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego 
parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku 
odstąpienia od usunięcia pojazdu § 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

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 dol6 t 800,00 24,60 400,00 

6. pojazd o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 16 t 1000,00 24,60 500,00 

7. pojazd przewożący materiały 
niebezpieczne 1000,00 24,60 500,00 

8. 
hulajnoga elektryczna lub 
urządzenie transportu 
osobistego 

100,00 10,00 50,00 

» 
§ 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 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Przewodriiaząca ]tody 
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Uzasadnienie 

Usuwanie pojazdów, 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 2021 r., poz. 450 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, realizując 
zapis art. 130a ust. 6 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. 

Rada Powiatu w Otwocku w dniu 26 listopada 2020 r. ustaliła na rok 2021 wysokości 
opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości 
kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. 

Ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz 
niektórych innych ustaw, opublikowaną w dniu 19.04.2021 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 720, 
która wchodzi w życie dnia 20 maja 2021 r., w art. 130a ust. 6a dodano lit. h w brzmieniu: „h) 
hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego - za usunięcie - 123 zł; za każdą 
dobę przechowywania - 23 zł.". 

Prawodbikaąai Rady 


