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UCHWAŁA NR ………………….. 

 

RADY POWIATU OTWOCKIEGO 

z dnia ………………………… 

 

          w sprawie ustalenia na rok 2022 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 z późn. zm.) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z 

dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.), 

w związku  

z obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 lipca 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2022 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie 

pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M. P. poz. 721) 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 128,00 24,00  64,00 

2. motocykl 251,00 33,00 125,50 

3. 
pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej do 3,5 t 
542,00 46,00 271,00 

4. 
pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t 
677,00 60,00 338,50 

5. 
pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 7,5 t do16 t 
956,00 86,00 478,00 

6. 
pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 16 t 
1409,00 154,00 704,50 

7. 
pojazd przewożący materiały 

niebezpieczne 
1714,00 225,00 857,00 

  8. hulajnoga elektryczna lub 

urządzenie transportu osobistego 
128,00 24,00 64,00 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

  
§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie                 

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Otwocku. 



 

 
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.  

 

 

 

 
 

Adwokat/Radca prawny 

 

Łukasz Banaszek 



 

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 (tj. 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. 

 

Zadanie usuwania pojazdów z dróg oraz prowadzenie parkingu strzeżonego realizowane 

będzie do dnia 31 stycznia 2021 r. przez podmiot zewnętrzny, wybrany w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie umowy nr CRU/329/KT/2020. 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 
1000,00 24,60 

8. pojazd przewożący materiały 

niebezpieczne 
1000,00 24,60 

 

 

Od dnia 1 lutego 2021 r. uruchomiono parking strzeżony na terenie Zarządu Dróg 

Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie przy ul. Bohaterów Westerplatte 36. 

Koszty stałe prowadzenia parkingu to 212.374,00 zł rocznie (17.698,00 zł miesięcznie). 

Zadanie usuwania pojazdów z dróg powierzono podmiotowi zewnętrznemu,  

po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w procedurze otwartej. Na podstawie umowy nr CRU/13/KT/2021 zawartej z przedsiębiorcą 

stawki za usuwanie pojazdów kształtują się w następująco: 

 

lp. Rodzaj pojazdu 
Cena jednostkowa brutto 

za usunięcie pojazdu 

1 rower, motorower 1,23 zł 

2 motocykl 100,00 zł 

3 pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 369,00 zł 

4 
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej  

powyżej 3,5 t do 7,5 t 
300,00 zł 

5 
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej  

powyżej 7,5 t do 16 t 
300,00 zł 

6 
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej  

powyżej 16 t 
300,00 zł 

7 pojazd przewożący materiały niebezpieczne 300,00 zł 

8 
hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu 

osobistego 
1,23 zł 

 



 

 

W celu sprawnej realizacji zadań związanych z usuwaniem pojazdów z dróg i ich 

przechowywaniem, 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 ogłoszone na 2022 roku wyniosą odpowiednio: 

 

lp. Rodzaj pojazdu 
Opłata za 

usunięcie w zł 

Opłata za każdą dobę 

przechowania w zł 

1. rower lub motorower 128 24 

2. motocykl 251 33 

3. pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej do 3,5 t 
542 46 

4. pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t 
677 60 

5. pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t 
956 86 

6. pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 16 t 
1409 154 

7. pojazd przewożący materiały 

niebezpieczne 
1714 225 

8. hulajnoga elektryczna lub 

urządzenie transportu osobistego 
128 24 

 

 

W celu zapewnienia sprawnej realizacji zadań związanych z usuwaniem  pojazdów z 

dróg i ich przechowywaniem na parkingu przy ustalaniu wysokości stawek wzięto pod uwagę 

rzeczywiste koszty ponoszone przez organ na rzecz podmiotu zewnętrznego oraz koszty 

utrzymania utworzonego parkingu, jak również koszty ponoszone w celu zapewnienia 

sprawnej realizacji zadań określonych w ustawie (m.in. koszty sądowe, obsługi prawnej i 

księgowej czy etatów wykonawczych). Dodatkowo przesłanką ustalenia stawek w 

zaproponowanej wysokości jest brak wiedzy organu nt. faktycznych kosztów powierzenia 

zadania usuwania pojazdów z dróg w 2022 roku.   

Wysokie opłaty mają również pełnić funkcję prewencyjną i zniechęcić właścicieli  

do podejmowania działań , które mogą skutkować usunięciem pojazdów z drogi. Tym 

samym, poprzez funkcję prewencyjną, mogą przyczynić się do skutecznej realizacji zadań 

powiatu  

w tym zakresie. 

 

Zgodnie z treścią art. 130a ust. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym uchwała określa 

także wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi. 

Wysokość tych kosztów określono na poziomie 50% kosztów usunięcia. Stawka taka 

obowiązuje również w rozliczeniu z przedsiębiorca realizującym zadanie usuwania pojazdów 

z dróg Powiatu Otwockiego. 

 

 



 

 

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat 

obowiązujących w 2022 roku za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie oraz 

kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdów w myśl art. 130a ustawy z dnia  

20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym jest w pełni zasadne. 

            

 

 

 

 

Opracowała: 

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Agnieszka Bąk 

 

 

 

Treść projektu uchwały uzgodniono z: 

Skarbnikiem Powiatu 

 

 

 

 

Akceptacja Sekretarza Powiatu: 

 


