UCHWAŁA NR XIII/123/19
RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
z dnia 27 listopada 2019 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 z drogi.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 511 ze zm.) oraz art. 130a ust. 6 i 6c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1990 ze zm.) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie
ogłoszenia obowiązujących w 2020 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie
na parkingu strzeżonym (Monitor Polski z 2019 r. poz. 735) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym:
1) rower lub motorower:
a) za usunięcie – 115 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 21 zł;
2) motocykl:
a) za usunięcie – 227 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 28 zł;
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:
a) za usunięcie – 494 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 41 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;
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;
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t:
a) za usunięcie 1284 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 139 zł;
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne:
a) za usunięcie – 1562 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 204 zł.
§ 2. Ustala się wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie
odstąpienia od jego usunięcia:
1) rower lub motorower – 57 zł,
2) motocykl – 113 zł,
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 247 zł,
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 308 zł,
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 435 zł,
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6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 642 zł,
7) pojazd przewożące materiały niebezpieczne – 781 zł. a.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLII/396/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 14 listopada 2018 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 z drogi (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r.
poz. 9288).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 5.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą od 1 stycznia 2020 r.

Przewodnicząca Rady
Iwona Bereszyńska
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UZASADNIENIE

Przedmiotem regulacji jest ustalenie na rok 2020 stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg
na terenie Powiatu Kościańskiego, przechowywanie ich na parkingu strzeżonym oraz ustalenie
wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
Przepis art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1990 ze zm.) zawiera delegację dla rady powiatu do określenia wysokości opłat za
usuwanie pojazdów z dróg danego powiatu, parkowanie ich na parkingu strzeżonym oraz do
określenia wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie
odstąpienia od usunięcia pojazdu. Ustawodawca w art. 130a ust. 6a określił maksymalną wysokość
stawek kwotowych opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów oraz zróżnicował kategorie
pojazdów podlegających tabeli opłat. Zgodnie z art. 130a ust. 6b oraz ust. 6c ww. ustawy
maksymalne stawki opłat określone w ust. 6a, obowiązujące w danym roku kalendarzowym 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. Na każdy rok kalendarzowy
minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” maksymalne stawki opłat, o których
mowa w ust. 6a, z uwzględnieniem zasady określonej w ust. 6b. W Monitorze Polskim poz. 735 z
dnia 1 sierpnia 2019 r. ogłoszono maksymalne stawki obowiązujące w 2020 r.
Opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu
strzeżonym stanowią dochód własny powiatu. Dochody przeznaczone są na realizację zadania
wynikającego z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym tj. usuwania pojazdów z dróg i
przechowywania ich na parkingu strzeżonym, prowadzenia postępowań sądowych w sprawie
przepadku pojazdów, które nie zostały odebrane przez ich właścicieli lub osoby uprawnione oraz
administracyjnych w sprawie obciążania kosztami właścicieli pojazdów wydatkami związanymi z
usunięciem i przechowywaniem pojazdów przejętych na własność przez Powiat Kościański.
Podstawowym celem zadania polegającego na usuwaniu pojazdów z dróg w trybie art. 130a
ustawy Prawo o ruchu drogowym jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w
ruchu drogowym, przy czym dotyczy on osób które naruszając przepisy ruchu drogowego
stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla innych uczestników i utrudniają ruch.
Wysokość opłat kształtowana jest na podstawie bilansu dochodów i wydatków/kosztów,
które ponosi powiat realizując zadania nałożone art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Ponoszone wydatki obejmują należności dla podmiotu, który realizując zadania usuwania i
przechowywania pojazdu, opłaty sądowe, wynagrodzenie dla kuratorów ustanawianych przez sąd
dla osób nieobecnych, koszty ekspertyz rzeczoznawcy samochodowego oraz pozostałe koszty
związane z prowadzeniem postępowań związanych z przepadkami pojazdu na rzecz powiatu.
Zadanie usuwania i przechowywania pojazdów jest realizowane przez wykonawcę
wyłonionego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
Zadanie usuwania pojazdów z dróg oraz prowadzenia parkingu strzeżonego jest usługą
wysoce wyspecjalizowaną. Wymaga posiadania odpowiedniego sprzętu w tym ciężkiego, dużego i
utwardzonego parkingu oraz pełnej dyspozycyjności. Zlecenia usuwania pojazdów są realizowane
na żądanie Policji i innych uprawnionych organów i często dotyczą pojazdów, które brały udział w
wypadkach. Przez Powiat przebiegają, droga ekspresowa S5 oraz drogi krajowe i wojewódzkie
charakteryzujące się dużym natężeniem ruchu w tym ruchu tranzytowego. Sprawne usunięcie
pojazdów uszkodzonych z drogi ma więc istotne znaczenie dla bezpieczeństwa kierowców i innych
uczestników ruchu. Proponowana wysokość stawek odpowiada rzeczywistym kosztom
ponoszonym przez powiat w związku z pełną realizacją zadania publicznego określonego w art.
130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Dochody z opłat stanowią uzasadniony wpływ do budżetu
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i nie obciążają obywateli ponad dozwoloną prawem dolegliwość fiskalną.
W związku z powyższym, postanowiono utrzymać stawki opłat określone w Uchwale Nr
XLII/396/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za
usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018
r. poz. 9288).
Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały w brzmieniu zaproponowanym w projekcie
jest uzasadnione.
Kościan, dnia 21.10.2019 r.
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