
UCHWAŁA Nr XIII/81/2019 
Rady Powiatu Kępińskiego 

z dnia 29 października 2019 r. 
 

 
w sprawie  zmiany Uchwały Nr XLVII/282/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia   
16 października 2018r., w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z 
usunięciem i przechowaniem pojazdów w roku 2019. 
 
 
Na podstawie art.12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r, o samorządzie powiatowym                   
(t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 511 z późn.zm.) , art. 130a ust. 6 ustawy z  dnia 20 czerwca 1997r. 
Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2018 r.,poz. 1990 z późn. zm.)  
 
Rada Powiatu Kępińskiego  uchwala co następuje: 
 

§ 1 
W uchwale Nr XLVII/282/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 16 października 2018r,w 
sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem 
pojazdów w roku 2019 wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) § 2 otrzymuje brzmienie : 
 
„§ 2 Ustala się  wysokość opłat  za usunięcie pojazdu z drogi: 

1. rower lub motorower                                                                                          90,00 zł          
2. motocykl                                                                                                              180,00zł         

      3. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej  do 3,5 t                                              430,50 zł         
4. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej  powyżej 3,5 t do 7,5 t                       492,00 zł        
5. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej  powyżej  7,5 t do 16 t                       705,00 zł         
6. pojazd  o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t                                   1.000,00 zł       
7. pojazd przewożący materiały niebezpieczne                                                      1.000,00 zł   „  

 
 

2) § 3 otrzymuje brzmienie: 
 
„§ 3 Ustala  się następujące wysokości opłat  za 1 dobę przechowywania  pojazdu na  
    parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę:  

1.rower lub motorower                                                                                        1,23 zł   
2.motocykl                                                                                                             1,23 zł   
3.pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t                                             9,84 zł   
4.pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t                     12,30 zł   
5.pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t                      14,76 zł   
6.pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t                                   14,76 zł  
7.pojazd przewożący materiały niebezpieczne                                                   14,76 zł 

 
 
 
 

 



Opłatę , o której mowa w ust.1  nalicza się za każdą pełną dobę przechowywania  
    pojazdu na parkingu strzeżonym. „ 
         

 
3) § 4 otrzymuje brzmienie: 

 
„§ 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    -                                                                                   24,60 zł 
2.motocykl  -                                                                                                       36,90 zł 
3.pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej  do 3,5 t -                                 49,20  zł 
4.pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej  powyżej 3,5 t do 7,5 t  -          98,40 zł 
5.pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t  -          123,00 zł 
6.pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej  16 t –                       184,50 zł 
7.pojazd przewożący materiały niebezpieczne  -                                        184,50 zł” 
 
 

 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 
 

§ 3 
 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego                      
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

 

 

 
                                                                                                  Przewodnicząca Rady 
                                                                                                  /-/ Jolanta Jędrecka 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Uzasadnienie  do                                                                                                                       

UCHWAŁY Nr XIII/81/2019 
Rady Powiatu Kępińskiego 

z dnia 29 października 2019 r. 
w sprawie  zmiany Uchwały Nr XLVII/282/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 

16 października 2018r., w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych                              
z usunięciem i przechowaniem pojazdów w roku 2019. 

 
 

       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. 
     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 .     Przedstawiona w treści uchwały propozycja wysokości opłat za usunięcie  
pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokość kosztów, które musi pokryć właściciel 
w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu są konsekwencją szczegółowej analizy 
przesłanek ustawowych oraz ich odniesienia do realiów naszego powiatu. Zgodnie z art. 
130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r, -Prawo o ruchu drogowym rada powiatu przy 
podejmowaniu uchwały w sprawie wysokości ma obowiązek uwzględnienia kosztów 
usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu oraz konieczność 
sprawnej realizacji zadań związanych z usuwaniem pojazdów z dróg i ich przechowywaniem 
.Są to jedyne przesłanki materialnoprawne kształtujące treść uchwały. 
     W pojęciu kosztów usuwania i przechowywania pojazdów nie mieszczą się wszelkie 
szacunkowe koszty obsługi tego zadania. Przy ustalaniu wysokości opłat organ uprawniony 
jest do wzięcia pod uwagę rzeczywistych kosztów usunięcia i przechowywania pojazdów 
ponoszonych przez powiat, czyli wynagrodzenia uzyskiwanego z tego tytułu przez firmy 
zewnętrzne –wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 25.10.2018r,.sygn.akt III SA/GI 387/18. 
    Natomiast przesłanka zapewnienia sprawności procesu usuwania pojazdu z drogi jest 
zrozumiała wobec gwarantowanych obowiązków zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom 
ruchu drogowego. Opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdu powinna natomiast 
odzwierciedlać wyłącznie koszty realizującej to działanie aktywności. W tym przypadku 
sprawność działania powstaje prawnie indyferentna – wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 
14.02.2019r.,sygn..akt II SA/Rz.1424/18. 
     Powyższe zasady znajdują odzwierciedlenie w umowach zawartych między Powiatem 
Kępińskim a Tadeuszem Hojeńskim, tj. umowie w przedmiocie usuwania pojazdów oraz 
umowie w przedmiocie przechowywania usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym. 
W ww. umowach zawartych do dnia 31.12.2021r.opłaty za usunięcie i przechowywanie 
pojazdu oraz koszty związane z dyspozycją usunięcia pojazdu w przypadku odstąpienia od 
usunięcia zostały zaktualizowane , wobec czego niezbędna jest zmiana do uchwały Rady 
Powiatu  w tej sprawie. 
      W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
      

                                                                                                    Przewodnicząca Rady 
                                                                                                  /-/ Jolanta Jędrecka 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEKS  nr 1  
do umowy nr AB.273.7.2019 zawartej w dniu 31.07.2019r,Pakiekt II 

 
 

Zawarty w dniu  11 września 2019r, pomiędzy Powiatem Kępińskim z siedzibą w Kępnie 
przy ul. Kościuszki 5 , zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
 
Roberta Kieruzala – Starostę Kępińskiego 
Alicję Śniegocką    - Wicestarostę Kępińskiego 
a 
Tadeuszem Hojeńskim właścicielem Zakładu Produkcyjno-Usługowo-Handlowego  z 
siedzibą 63-640 Bralin Chojecin –Szum 6d, zwanym w dalszej treści umowy 
Wykonawcą 
 
W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2018r, -sygn.akt K 
6/17 (Dz.U.z 2018r,poz. 2322), w którym orzeczono o niezgodności z Konstytucją 
Rzeczypospolitej Polskiej art. 130a ust.5c ustawy z dnia 20 czerwca 1997r, - Prawo o 
ruchu drogowym (tj.Dz.U. 2018r, poz. 1990 z późn.zm.), w jakim przewiduje, że pojazd 
usunięty z drogi pozostaje na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez starostę do 
czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i przechowywanie oraz art.130a ust.7 pkt 1, 
zgodnie z którym wydanie pojazdu z parkingu następuje po okazaniu dowodu uiszczenia 
opłaty, strony postanawiają co następuje: 
 

§ 1 
 

1. § 3 pkt 5 ppkt a,b,c otrzymuje brzmienie: 
„5) wydać pojazd z parkingu z zachowaniem następujących warunków: 
     a)podstawę do wydania pojazdu z parkingu stanowi: 
        1.1.zawiadomienie o naliczeniu należności wydane przez Starostę, 
        1.2.zezwolenie wydane przez podmiot wydający dyspozycję o usunięciu  
              pojazdu w przypadkach określonych w odrębnych przepisach 
    b)przed wydaniem pojazdu Wykonawca wypełnia Potwierdzenie wydania  

                    pojazdu stanowiące załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 ,ze szczególnym  
                    uwzględnieniem czytelności i kompletności dokumentu z zachowaniem  
                    chronologii wystawiania. 
                c)podpisany oryginał Potwierdzenia wydania pojazdu wraz z fakturą,  
                   Wykonawca w terminie 5 dni roboczych przesyła Zamawiającemu” 
                     

§ 2 
Zmiany określone w § 1 wchodzą w życie z dnie 12 września 2019r. 
 

§ 3 
Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach 2 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy. 
 
 
 
……………………………………                                                          …………………………………….. 
Zamawiający                                                                                                     Wykonawca 
 
 
...................................................                                                                    ................................................... 
          (oznaczenie parkingu – pieczęć)                                                                                                                               (miejscowość, data) 

 



                                             

 

POTWIERDZENIE WYDANIA POJAZDU NR ............. 

Niniejszym potwierdza się, że pojazd (marka i numer rejestracyjny): 

................................................................................................................................................

......... 

Usunięty z drogi w dniu .......................................godz…………. został wydany z parkingu 

strzeżonego w dniu ........................................ o godz. ........................................ 

Pani/Panu (imię i nazwisko) ............................................................... (PESEL) 

.......................................... 

Adres zamieszkania 

.......................................................................................................................... 

na podstawie zezwolenia na odbiór pojazdu nr ........................................ wydanego przez 

dysponenta usunięcia pojazdu. 

 

Wierzycielem płatności jest: Powiat Kępiński - ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno,  

                                                   

Nr rachunku: 19 1020 2212 0000 5002 0372 5751 

 

Termin zapłaty – 7 dni od dnia wydania pojazdu. 

 

POUCZENIE; nieuregulowane należności wraz z odsetkami podlegają 

egzekucji w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 

1966r, -o postępowaniu egzekucyjnym w administracji . 

 

 

 

Potwierdzam wydanie pojazdu                                         Kwituję odbiór pojazdu z parkingu 

              z  parkingu                                                               i zobowiązuję się do zapłaty               

                                                                                                                 należności 

 

 

 

………………………………………………                                     …………………………………………. 
    (data i czytelny podpis osoby wydającej)                                   (data i czytelny podpis  osoby wskazanej w    

                                                                                                                  zezwoleniu na odbiór pojazdu z parkingu )                

 



 
 
 

. 

 

 


