
UCHWAŁA NR VII/67/2019 
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

 
z dnia 06 czerwca 2019 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 2019 r. 

 
        Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  
(Dz. U. z 2019 r., poz. 511), w związku z art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo  
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów 
z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2019 r. maksymalnych stawek 
opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M. P. z 2018 r., poz. 
802)  uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Ustala się w 2019 r. opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego 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 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.) w następującej wysokości: 

 
1) rower lub motorower: 
   a) za usunięcie - 115 zł, 
   b) za każdą dobę przechowywania - 21 zł, 
   c) za każdą dobę przechowywania po upływie okresu 3 miesięcy od dnia usunięcia - 1 zł; 
2) motocykl: 
   a) za usunięcie - 227 zł, 
   b) za każdą dobę przechowywania - 28 zł, 
   c) za każdą dobę przechowywania po upływie okresu 3 miesięcy od dnia usunięcia - 1 zł; 
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t: 
   a) za usunięcie - 494 zł, 
   b) za każdą dobę przechowywania - 41 zł, 
   c) za każdą dobę przechowywania po upływie okresu 3 miesięcy od dnia usunięcia - 1 zł; 
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t: 
   a) za usunięcie - 616 zł, 
   b) za każdą dobę przechowywania - 53 zł, 
   c) za każdą dobę przechowywania po upływie okresu 3 miesięcy od dnia usunięcia - 1 zł; 
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t: 
   a) za usunięcie - 871 zł, 
   b) za każdą dobę przechowywania - 77 zł, 
   c) za każdą dobę przechowywania po upływie okresu 3 miesięcy od dnia usunięcia - 1 zł; 
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t: 
   a) za usunięcie - 1 284 zł, 
   b) za każdą dobę przechowywania - 139 zł, 
   c) za każdą dobę przechowywania po upływie okresu 3 miesięcy od dnia usunięcia - 1 zł; 
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne: 
   a) za usunięcie - 1 562 zł, 
   b) za każdą dobę przechowywania - 204 zł, 
   c) za każdą dobę przechowywania po upływie okresu 3 miesięcy od dnia usunięcia - 1 zł. 
 

§ 2. Ustala się 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, w wysokości 40% 
opłaty jak za usunięcie pojazdu określonej w § 1 odpowiednio dla danego rodzaju pojazdu.   

 
 



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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krapkowickiego. 
 
§ 5. Traci moc uchwała nr I/10/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 listopada 2018 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 2019 r. 

 
 § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 
 
                                                                                            

 

Przewodniczący 
Rady Powiatu Krapkowickiego 

 
Józef Bukowiński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE  
DO  UCHWAŁY NR VII/67/2019 

RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO 
 

z dnia 06 czerwca 2019 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 2019 r. 
 
Usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie powiatu krapkowickiego, w przypadkach 
określonych  
w art. 130a ust. 1-2 ustawy dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym i ich przechowywanie  
na parkingu strzeżonym jest zadaniem własnym Powiatu od dnia 21 sierpnia 2011 r.  
Umowa zawarta pomiędzy Powiatem Krapkowickim a przedsiębiorcą na wykonywanie powyższego 
zadania została rozwiązana ze względu na wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych  
na jej realizację. W związku z koniecznością zawarcia nowej umowy dwukrotnie wysłano zaproszenie  
do składania ofert przedsiębiorcom prowadzącym działalność w tym zakresie oraz zamieszczono  
je na stronie BIP Starostwa Powiatowego. Ponieważ w postępowaniu nie złożono żadnej oferty 
zaproszono do negocjacji dotychczasowego wykonawcę, który jako jedyny był zainteresowany  
przystąpieniem do nich, a w dniu 1 kwietnia 2019 r. zawarto z nim umowę. 
W związku z tym, że wynegocjowane opłaty zawarte w w/w umowie przewyższają stawki określone  
w uchwale nr I/10/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 listopada 2018 r. zachodzi 
konieczność podjęcie nowej uchwały. 
 

  
Rodzaj pojazdu 

Stawki za holowanie i parkowanie pojazdów (w zł.) 

Ustalone przez Ministra 
Finansów na 2019 r. 

Proponowane 
na 2019 r. 

Określone w umowie 
Po 3 m-cach przechowywane 
pojazdy zostaną przewiezione 

na bezpłatny parking 
holowanie parkowanie holowanie parkowanie holowanie parkowanie 

Rower lub motorower 115,00 21,00 115,00 21,00 
po 3 m-cach 1,00   

115,00 21,00 

Motocykl 227,00 28,00 227,00 
28,00 

po 3 m-cach 1,00   
227,00 28,00 

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

494,00 41,00 494,00 41,00 
po 3 m-cach 1,00      

494,00 41,00 

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

616,00 53,00 616,00 53,00 
po 3 m-cach 1,00     

616,00 53,00 

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

871,00 77,00 871,00 
77,00 

po 3 m-cach 1,00     
871,00 77,00 

Pojazd o d.m.c. 
powyżej 16 t 

1284,00 139,00 1284,00 
139,00 

po 3 m-cach 1,00      
1284,00 139,00 

Pojazd przewożący materiały 
niebezpieczne 

1562,00 204,00 1562,00 204,00 
po 3 m-cach 1,00     

- - 

 
 
 
 
 
 


