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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 2018 r. 
 
Rada Powiatu Krapkowickiego, w uchwale nr XXXII/228/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r., ustaliła 
wysokość opłat za usunięcie i parkowanie usuniętych pojazdów oraz wysokość kosztów, które 
zobowiązany jest pokryć właściciel pojazdu, powstałych w przypadku gdy odstąpiono od usunięcia 
pojazdu, a wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie kosztów. Wysokość opłat za 
usunięcie i parkowanie usuniętych pojazdów nie przekroczyła stawek ogłoszonych przez Ministra 
Rozwoju i Finansów w Monitorze Polskim z dnia 25 lipca 2017 r. (M.P. z 2017 r. poz. 772). 

W związku z tym, że w dniu 27 lutego 2018 r. wpłynął wniosek Stowarzyszenia Prawo na Drodze 
z siedzibą w Nysie o uchylenie lub zmianę uchwały nr XXXII/228/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego 
z dnia 19 grudnia 2017 r. 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 2018 r., w którym powołano wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 
13 stycznia 2017 r.(I OSK 1916/16), z treści którego wynika, że opłaty za usunięcie pojazdu i jego 
przechowywanie nie powinny być wyższe od rzeczywistych kosztów ponoszonych przez powiat z tytułu 
realizacji umowy na świadczenie tych usług. 

 
W związku z powyższym, proponuje się na rok 2018 ustalić opłaty na poziomie wynikającym z zawartej 
z przedsiębiorca umowy na świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg zlokalizowanych na 
terenie powiatu krapkowickiego oraz za prowadzenie parkingu strzeżonego, na którym przechowywane 
będą usunięte pojazdy, w wysokości jak niżej: 
 

 
Rodzaj pojazdu 

Stawki za holowanie i parkowanie pojazdów (w zł.) 
Ustalone przez Ministra 

Finansówna 2018 r. 
Proponowane 

na 2018 r. 
Określone w umowie 

 
holowanie parkowanie holowanie parkowanie holowanie parkowanie 

Rower lub motorower 113,00 20,00 100,00 13,00 
po 3 m-cach 1,00   

100,00 13,00 
po 3 m-cach 0,00  

Motocykl 223,00 27,00 150,00 
20,00 

po 3 m-cach 1,00   
150,00 

20,00 
po 3 m-cach 0,00  

Pojazd o d.m.c.  
do 3,5 t 

486,00 40,00 430,00 30,00 
po 3 m-cach 1,00      

430,00 
30,00 

po 3 m-cach 0,00  

Pojazd o d.m.c. 
powyżej 3,5 t do 7,5 t 

606,00 52,00 500,00 40,00 
po 3 m-cach 1,00     

500,00 
40,00 

po 3 m-cach 0,00 

Pojazd o d.m.c. 
powyżej 7,5 t do 16 t 

857,00 75,00 800,00 
60,00 

po 3 m-cach 1,00     
800,00 

60,00 
po 3 m-cach 0,00  

Pojazd o d.m.c. 
powyżej 16 t 

1263,00 136,00 1.200,00 
120,00 

po 3 m-cach 1,00      
1.200,00 

120,00 
po 3 m-cach 0,00 

Pojazd przewożący materiały 
niebezpieczne 

1537,00 200,00 1.500,00 190,00 
po 3 m-cach 1,00     

- - 

 


