UCHWAŁA NR XXXIV/268/2021
RADY POWIATU W STARACHOWICACH
z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu
strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia
od usunięcia pojazdu w 2022 r.
Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2020r. poz. 920, z 2021r. poz. 1038, 1834) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021r. poz. 450 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się na 2022 rok cennik opłat za usunięcie i parkowanie na parkingu strzeżonym pojazdu
usuniętego z drogi oraz kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie
decyzji
usunięcia
pojazdu
spowoduje
powstanie
kosztów
w przypadkach
określonych
w art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
2. Cennik, o którym mowa w ustępie 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się koszty, o których mowa w art. 130a ust 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym w wysokości
50% opłat za usuwanie pojazdów, określonych w załączniku do uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Powiatu z dnia 30 listopada 2020 r. Nr XXVI/195/2020.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
Przewodnicząca Rady
Bożena Wrona
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Załącznik do uchwały Nr XXXIV/268/2021
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 25 listopada 2021 r.
Cennik opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów.
1. Rower lub motorower:
- za usunięcie – 124 zł
- za każdą dobę przechowywania – 22 zł
2. Motocykl:
- za usunięcie – 245 zł
- za każdą dobę przechowywania – 31 zł
3. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5 t.:
- za usunięcie – 540 zł
- za każdą dobę przechowywania – 44 zł
4. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3.5t do 7.5t:
- za usunięcie 664 zł
- za każdą dobę przechowywania – 58 zł
5. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7.5t do 16t.:
- za usunięcie – 949 zł
- za każdą dobę przechowywania – 83 zł
6. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t.:
- za usunięcie 1384 zł
- za każdą dobę przechowywania - 150 zł
7. Pojazd przewożący materiały niebezpieczne:
- za usunięcie 1684 zł
- za każdą dobę przechowywania - 218 zł
8. Hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego:
- za usunięcie 124 zł
- za każdą dobę przechowywania - 21 zł
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Uzasadnienie
Art.130a ust.6 ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450, z
2021 poz. 1038, 1834) nakłada na Radę Powiatu obowiązek ustalenia wysokości opłat za usunięcie
i parkowanie pojazdów w przypadku:
- pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża
bezpieczeństwu
- nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego
ubezpieczenia w przypadku, gdy pojazd ten jest zarejestrowany w kraju niebędącym państwem
członkowskim Unii, Konfederacją Szwajcarską lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu
- stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
- przekroczenie wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach
ruchu drogowego
- pozostawienia pojazdu nieoznakowanego karta parkingową w miejscu przeznaczonym dla pojazdu
osoby niepełnosprawnej
- pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie
usunięty
- gdy kierowała pojazdem osoba:
a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu, albo środka działającego
podobnie do alkoholu.
b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu
- gdy stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi,
albo narusza wymagania ochrony środowiska.
Zgodnie z art. 130a ust.5f ustawy prawo o ruchu drogowym usuwanie pojazdów, oraz prowadzenie
parkingu strzeżonego należy do zadań własnych powiatu. Starosta realizuje te zadania przy pomocy
powiatowych jednostek organizacyjnych, lub powierza ich wykonanie zgodnie z przepisami
o zamówieniach publicznych.
Wobec braku możliwości wykonywania zadania przy pomocy własnych jednostek, Starosta
Starachowicki ogłosił zapytanie ofertowe w celu powierzenia wykonywania zadania podmiotowi
zewnętrznemu.
Art. 130a ust.6a ustawy ustala maksymalne stawki za holowanie i przechowywanie poszczególnych
rodzajów pojazdów. Stawki te ulegają corocznie zmianie 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. Zgodnie z ust. 6b w/w ustawy stawki
obowiązujące w danym roku kalendarzowym ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy.
Wysokość stawek ogłoszona została w Monitorze Polskim M.P. z 2021, poz. 721 w sprawie ogłoszenia
obowiązujących w 2022 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na
parkingu strzeżonym.
Rada Powiatu, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji powyższych zadań uchwala
corocznie wysokość opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów, oraz wysokość kosztów, które
zobowiązany jest pokryć właściciel pojazdu w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, gdy w trakcie
usuwania ustaną jego przyczyny.
Należy zwrócić uwagę, iż opłaty te będą dotyczyć osób, które naruszają przepisy i swoim
postępowaniem utrudniają ruch lub stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu.
Zgodnie z ustawą, opłaty stanowią dochód własny powiatu.
Stawki opłat przyjęte przez Radę Powiatu w Starachowicach są niższe od ogłoszonych w Monitorze
Polskim maksymalnych stawek opłat (obowiązujących w 2022) r. za usunięcie pojazdu z drogi i jego
parkowanie na parkingu strzeżonym. Stawki te zostały pomniejszone o porównywalne kwoty, które zostały
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przyjęte w roku 2020 przy ustalaniu wysokości stawek na rok 2021. Koszty te pokrywają realizację zadania
związanego z usuwaniem pojazdu z drogi i przechowywaniem na parkingu strzeżonym.
Uchwalone stawki są dostosowane do wymagań rynku, jak również uwzględniają cenę tego rodzaju
usług w 2022 roku wynikającą z podpisanej we wrześniu 2021 roku umowy z firmą świadczącą usługi
usuwania i przechowywania pojazdów z terenu Powiatu Starachowickiego.
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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Wyniki głosowania
Głosowano w sprawie: w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie
pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości
kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2022
r.,
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
Piotr Ambroszczyk, Piotr Babicki, Paweł Brzozowski, Przemysław Czaja, Dariusz Dąbrowski, Joanna Główka, Danuta Krępa,
Agnieszka Kuś, Marek Maciukajć, Jarosław Olech, Jan Pocheć, Sławomir Rymarczyk, Maria Salwa, Krzysztof Serwicki, Robert
Sowula, Dariusz Stachowicz, Mirosław Wojciechowski, Stanisław Wojtan, Bożena Wrona, Izabela Wrona
NIEOBECNI (1)
Ryszard Nowak
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