
 
UCHWAŁA NR  

RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO 
 

z dnia  
 

w sprawie opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie  
na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania 

dyspozycji usunięcia pojazdu w 2017 r. 
 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  
(Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), w związku z art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 
r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) oraz obwieszczeniem Ministra 
Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2017 r. maksymalnych 
stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M. P. z 2016 r., 
poz. 778) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Ustala się w 2017 r.: 
1) opłaty za usunięcie pojazdu z drogi w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1-2 ustawy z dnia 
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) w 
następującej wysokości: 

a) rower lub motorower – 110 zł; 
b) motocykl – 218 zł; 
c) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 476 zł; 
d) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 594 zł; 
e) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 841 zł; 
f) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 1 239 zł; 
g) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 1 508 zł; 

2) opłaty za przechowywanie pojazdu, o którym mowa w ust. 1 na parkingu strzeżonym, które nalicza 
się za każdą rozpoczętą dobę w następującej wysokości: 

a) rower lub motorower – 19 zł; 
b) motocykl – 26 zł; 
c) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 39 zł; 
d) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 51 zł; 
e) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 73 zł; 
f) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 133 zł; 
g) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 196 zł; 

3) wysokość kosztów, o których mowa w art. 130a ust. 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo  
o ruchu drogowym, powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie 
dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów, wynosi 40% opłaty jak  
za usunięcie pojazdu określonej w § 1 pkt. 1 dla danego rodzaju pojazdu.   
 

§ 2. Opłaty określone w § 1 zawierają podatek VAT. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krapkowickiego. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2017 r. 
 
                                                                                            
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY  

RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO 
 

w sprawie opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie 
na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania 

dyspozycji usunięcia pojazdu w 2017 r. 
 
 

Na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym Rada Powiatu ustala corocznie  
w drodze uchwały: 
1) wysokość opłat za usunięcie i parkowanie usuniętych pojazdów, 
2) wysokość kosztów, które zobowiązany jest pokryć właściciel pojazdu, powstałych   

w przypadku gdy odstąpiono od usunięcia pojazdu, a wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu 
spowodowało powstanie kosztów.  

 
Usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie powiatu krapkowickiego w przypadkach 
określonych w art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym  i ich przechowywanie  
na parkingu strzeżonym jest zadaniem własnym Powiatu od 21 sierpnia 2011 r.  

 
Wysokość opłat o których mowa w pkt 1 nie może przekroczyć stawek ogłoszonych w Monitorze 
Polskim z dnia 28 lipca 2016 r. (poz. 778). 
 

Rodzaj pojazdu 

Stawki zgodnie z uchwałą 
Rady Powiatu 
obowiązujące w 2016 r. 

Stawki ogłoszone w MP 
na 2017 r.  
(MP z 2016 r., poz. 778) 

holowanie parkowanie holowanie parkowanie 
Rower lub motorower 110,- 17,- 110,- 19,- 
Motocykl 218,- 24,- 218,- 26,- 
Pojazd o d.m.c. do 3,5 t 478,- 37,- 476,- 39,- 
Pojazd o d.m.c. powyżej 3,5 t do 7,5 t 597,- 49,- 594,- 51,- 
Pojazd o d.m.c. powyżej 7,5 t do 16 t 846,- 71,- 841,- 73,- 
Pojazd o d.m.c. powyżej 16 t 1.247,- 132,- 1.239,- 133,- 
Pojazd przewożący mat. niebezpieczne 1.518,- 196,- 1.508,- 196,- 

 

W związku z powyższym proponuje się na rok 2017 ustalić opłaty w wysokości ustalonej przez 
Ministra Finansów na 2017 r., zaś wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia  
od usunięcia pojazdu na poziomie 40% stawki jak za usunięcie pojazdu (jak w latach 2014 – 2016). 
 
Na dzień 30 września 2016 r. dochody osiągnięte z tytułu realizacji powyższego zadania wyniosły 
19.991- zł. zaś koszty poniesiono w wysokości 44.949- zł. 
 
W związku z powyższym zasadnym jest przyjęcie stosownej uchwały. 
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