
 

                                                                                                                           

UCHWAŁA Nr XXXVI/220/2017 
Rady Powiatu Kępińskiego 
z dnia 28 listopada 2017 r. 

 
 
w sprawie  ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem 

pojazdów w roku 2018. 
 
 
Na podstawie art.12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r, o samorządzie powiatowym               
(t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1868) , art. 130a ust. 6 ustawy z  dnia 20 czerwca 1997r. Prawo                    
o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2017r.,poz. 1260 z późn. zm.) w związku z Obwieszczeniem 
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 
2018r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu  z drogi i jego parkowanie  na 
parkingu strzeżonym (M.P. z 2017r.,poz. 772) 
Rada Powiatu Kępińskiego  uchwala co następuje: 
 

§ 1 
Określa się wysokość opłat za usunięcie pojazdów w trybie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z  dnia 
20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym opłat za przechowanie na parkingu strzeżonym 
oraz kosztów powstałych w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadku, o 
którym mowa w art. 130a ust. 2a tej ustawy. 
 

§ 2 
Ustala się  wysokość opłat  za usunięcie pojazdu z drogi: 

1.  rower lub motorower                                                                                     105 zł          
2.  motocykl                                                                                                           209 zł         
3.  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej  do 3,5 t                                     459 zł         
4.  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej  powyżej 3,5 t do 7,5 t             574 zł        
5.  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej  powyżej  7,5 t do 16 t             813 zł         
6.  pojazd  o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t                         1.199 zł       
7.  pojazd przewożący materiały niebezpieczne                                            1.459 zł      

 
§ 3 

 
1. Ustala  się następujące wysokości opłat  za 1 dobę przechowywania  pojazdu na 

parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę:  
1. rower lub motorower                                                                                     16 zł   
2. motocykl                                                                                                           23 zł   
3. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t                                      35 zł   
4. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t              47 zł   
5. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t               68 zł   
6. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t                           126 zł  
7. pojazd przewożący materiały niebezpieczne                                             188 zł 
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2. Opłatę , o której mowa w ust.1  nalicza się za każdą pełną dobę przechowywania 

pojazdu na parkingu strzeżonym. 
         

 
§ 4 

 
 

Ustala się następujące wysokości kosztów spowodowanych i związanych z okolicznością  
wydania dyspozycji usunięcia pojazdu , jeżeli odstąpiono od usunięcia pojazdu z powodu 
ustania przyczyny jego usunięcia w zależności od rodzaju pojazdu: 
 
1. rower motorower    - 50 zł 
2. motocykl  - 100 zł 
3. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej  do 3,5 t -  220 zł 
4. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej  powyżej 3,5 t do 7,5 t  - 275 zł 
5. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t  - 390 zł 
6. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej  16 t – 575 zł 
7. pojazd przewożący materiały niebezpieczne  - 700 zł 
 
 

§ 5 
Powyższe stawki opłat obowiązują  w danym roku kalendarzowym, a następnie ulegają 
corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi 
cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym 
stawki ulegają zmianie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. 
 
 

§ 6 
 

Traci moc  uchwała nr XXIII/136/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 października 
2016r.w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i 
przechowaniem pojazdów w roku 2017. 
 

§ 7 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 
 
 

§ 8 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2018r. 
 

 



 
Uzasadnienie 

 Do UCHWAŁY Nr XXXVI/220/2017 
Rady Powiatu Kępińskiego 
z dnia 28 listopada 2017 r. 

 
w sprawie  ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem 

pojazdów w roku 2018. 
 
 

       Na podstawie art. 130a ust. 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.,- Prawo o ruchu 
drogowym usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów 
usuniętych w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy  należy do zadań 
własnych powiatu. Starosta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek 
organizacyjnych lub powierza ich wykonanie zgodnie z przepisami o zamówieniach 
publicznych na okres nie dłuższy niż 3 lata. 
     Pojazd usunięty z drogi  umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu 
strzeżonym do czasu uiszczenia  opłaty za jego usunięcie  i parkowanie. 
     Wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz parkowanie na parkingu strzeżonym 
oraz wysokość kosztów  powstałych w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu, 
w przypadku odstąpienia  od jego usunięcia ustala corocznie Rada Powiatu w drodze 
uchwały mając na względzie  wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie 
pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego 
roku poprzedniego. Wysokość maksymalnych stawek obowiązujących w roku 2018 została 
ogłoszona przez Ministra Rozwoju i Finansów w Obwieszczeniu z dnia 3 sierpnia 2017r., w 
sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2018 roku maksymalnych stawek opłat za usunięcie 
pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M.P. 2017r.,poz. 772).  
      W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


