
                                                                                                                         

UCHWAŁA Nr XLVII/282/2018 
Rady Powiatu Kępińskiego 

z dnia 16 października 2018 r. 
 

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 2018r., poz. 995 z późn.zm.) , 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 Finansów z dnia 14 sierpnia 2018r. w sprawie ogłoszenia 
obowiązujących w 2019r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu  z drogi i jego 
parkowanie  na parkingu strzeżonym (M.P. z 2018r.,poz. 802) 
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                              1.199zł       
7.  pojazd przewożący materiały niebezpieczne                                                 1.199 zł      

 
§ 3 

1. Ustala  się następujące wysokości opłat  za 1 dobę przechowywania  pojazdu na 
parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę:  

1. rower lub motorower                                                                                        7 zł   
2. motocykl                                                                                                            10 zł   
3. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t                                      15 zł   
4. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t              15 zł   
5. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t               15 zł   
6. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t                              15 zł  
7. pojazd przewożący materiały niebezpieczne                                               15  zł 

 
 
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  -                                                                                                 70 zł 
3. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej  do 3,5 t -                          100 zł 
4. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej  powyżej 3,5 t do 7,5 t  - 200 zł 
5. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t  -   200 zł 
6. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej  16 t –                 300 zł 
7. pojazd przewożący materiały niebezpieczne  -                                   300 zł 
 
 

§ 5 
Traci moc  uchwała nr XXXVI/220/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 listopada 
2017r.w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i 
przechowaniem pojazdów w roku 2018. 
 
 

§ 6 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 
 

§ 7 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i 
wchodzi w życie z dniem 01.01.2019r. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XLVII/282/2018 
Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 16 października 2018 r. 

 
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. 
     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 2019 została 
ogłoszona przez Ministra Finansów w Obwieszczeniu z dnia 14 sierpnia 2018r., w sprawie 
ogłoszenia obowiązujących w 2019 roku maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu 
z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M.P.2018r.,poz. 802).  
     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. 
Dla zapewnienia ekonomiczności w kalkulacji proponowanych opłat należało uwzględnić 
różnicę między ogólnymi kosztami realizacji zadania , a realnie uzyskanymi dochodami. 
Przyjąć należy , że pod pojęciem kosztu występującego w definicji ekonomiczności należy 
rozumieć poziom wydatkowanych środków publicznych . Im ten koszt jest mniejszy  tym 
ekonomiczność , a więc i sprawność  realizacji zadania jest wyższa. Aby zatem zadanie nie 
było dofinansowane ze środków publicznych opłaty, które są przedmiotem niniejszej 
uchwały nie mogą być niższe od stawek rozliczeń z przedsiębiorcom , realizującym zadania 
usuwania pojazdów i przechowywania ich na parkingu strzeżonym. Wysokość opłat 
przedstawiona w projekcie uchwały uwzględnia to kryterium oraz warunki zawarte w 
Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2018r, w sprawie ogłoszenia 
obowiązujących w 2019 roku maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i 
jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M.P. 2018r.,poz. 802).  
      W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
      
 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


