
UCHWAŁA NR 358/LIV/22 
RADY POWIATU OTWOCKIEGO 

z dnia 1 grudnia 2022 r. 

w sprawie ustalenia na rok 2023 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na 
parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów powstałych w prypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 988, 1002, 1768 i 1783), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2022 r. 
w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2023 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi 
i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M. P. poz. 738) uchwala się, co następuje: 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 1 409,00 154,00 704,50 

7. pojazd przewożący materiały niebezpieczne 1 714,00 225,00 857,00 
  8. hulajnoga elektryczna lub urządzenie 

transportu osobistego 128,00 24,00 64,00 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.  

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz 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 2023 r. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Grażyna Kilbach 
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