
 

UCHWAŁA Nr 175/1015/2017 

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 09 listopada 2017 r. 

 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych 

oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ustala,  

co następuje: 

 

§ 1 

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów 

powstałych w związku z usuwaniem pojazdów. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 Mariusz Sołtys 

 Wicestarosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 



 

PROJEKT 

Uchwała Nr  

Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia …………………….. 

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na 

parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w związku 

 z usuwaniem pojazdów 

 

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

Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o 

ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 1260 z późn. zm.) Rada Powiatu Stalowowolskiego 

uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

Ustala się wysokość opłat za usuwanie z dróg Powiatu Stalowowolskiego i przechowywanie pojazdów 

usuniętych z dróg na parkingach, o których mowa w art. 130a, ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. 

– Prawo o ruchu drogowym: 

1) rower lub motorower: 

a) za usunięcie – 110,00 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania – 20,00 zł, 

2) motocykl: 

a) za usunięcie – 220,00 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania – 25,00 zł, 

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

a) za usunięcie – 480,00 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania – 40,00 zł, 

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

a) za usunięcie – 600,00 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania – 50,00 zł, 

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

a) za usunięcie – 850,00 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania – 75,00 zł, 

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t: 

a) za usunięcie – 1260,00 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania – 130,00 zł, 



 

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne: 

a) za usunięcie – 1500,00 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania – 200,00 zł. 

 

§ 2. 

Ustala się wysokość kosztów, o których mowa w art. 130a ust. 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – 

Prawo o ruchu drogowym: 

1) rower lub motorower – 55,00 zł, 

2) motocykl – 110,00 zł, 

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t. – 240,00 zł, 

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t – 300,00 zł, 

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t – 425,00 zł, 

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej  powyżej 16t – 630,00 zł, 

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 750,00 zł. 

 

§ 3. 

Traci moc Uchwała nr XXII/151/2016 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 23 listopada 2016 r.         w 

sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach 

strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów. 

 

§ 4. 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego. 

 

§ 5. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

Zaakceptowano: 

Krzysztof Żminda – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu 

Aleksander Szczęch – Radca Prawny 

 



 

UZASADNIENIE 

 

 Zgodnie z art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst 

jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.) Rada Powiatu ustala corocznie w drodze uchwały 

wysokość opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie ich na parkingach strzeżonych oraz 

określa wysokość kosztów, o których mowa w art 130a ust. 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym. 

 Ustawodawca w art. 130a ust. 6a przedmiotowej ustawy określił maksymalną wysokość stawek 

kwotowych opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów. Z kolei w myśl art. 130a ust. 6b, 6c oraz 6d 

tejże ustawy przedmiotowe stawki opłat ulegają corocznej zmianie na następny rok kalendarzowy         w 

stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych. Maksymalne stawki opłat 

za w/w czynności, na każdy rok kalendarzowy ogłasza w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” minister właściwy do spraw finansów publicznych. 

 Stawki określone w niniejszej uchwale zostały ustalone w oparciu o obwieszczenie Ministra 

Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. (Monitor Polski z 2017 r., poz. 772) w sprawie ogłoszenia 

obowiązujących w 2018 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie 

na parkingu strzeżonym.  

 W związku z powyższym istnieje potrzeba podjęcia stosownej uchwały.  

 Zgodnie z art. 130a ust. 6e ustawy – Prawo o ruchu drogowym przedmiotowe opłaty stanowią w 

całości dochód własny Powiatu. 

 

 

 Mariusz Sołtys 

 Wicestarosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 


