
        Ciechanów, dnia 27.10.2021 r. 

STAROSTWO POWIATOWE 

w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7 
06 - 400 Ciechanów 

 

WA-BOR.0003.22.2021      

 

        Pan 

Tadeusz Wieczorek 

Klub Radnych  

Prawo i Sprawiedliwość  

w Radzie Powiatu 

Ciechanowskiego 

 
 
 

Odpowiadając na Pana interpelację wniesioną podczas obrad XL Sesji Rady 

Powiatu Ciechanowskiego w dniu 25 października 2021 r. w imieniu Klubu radnych 

Prawo i Sprawiedliwość dotyczącą przygotowania projektu uchwały w sprawie 

wysokości opłat m.in. za usunięcie hulajnóg oraz za przechowywanie ich na parkingu 

strzeżonym, uprzejmie informuję że Rada Powiatu Ciechanowskiego takową uchwałę 

podjęła na Sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego w dniu 27 września 2021 r. 

Jednocześnie informuję, że niniejsza uchwała podjęta została jednogłośnie, 

Klub Radnych PiS a między innymi i Pan Radny głosował za podjęciem uchwały. 

W załączeniu przesyłam podjętą uchwałę. 

 

 

Z poważaniem 

 

       w/z STAROSTY 

/-/ Marek Marcinkowski 

         Wicestarosta 

 

 

 

 

 
BS/BS 



Uchwała Nr VI/39/279/2021 
Rady Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 27 września 2021 roku 
 
 

w sprawie ustalenia w 2022 roku wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi    

jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz  wysokości kosztów                          

w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, na terenie powiatu 

ciechanowskiego  

 

 Na podstawie art. 12 pkt 7  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) w związku z  art. 130a ust. 6 ustawy        

z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r, poz. 450 ze 

zm.) oraz  Obwieszczeniem  Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej                 

z dnia  5 sierpnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2022 r. 

maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na 

parkingu strzeżonym (M.P. poz. 721) – Rada Powiatu Ciechanowskiego uchwala co 

następuje: 

§1 

Ustala się na 2022 rok wysokość opłaty za usunięcie z drogi pojazdu i jego 

przechowywanie na strzeżonym parkingu w przypadkach określonych w art. 130a 

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym:: 

1) opłata za usuwanie pojazdów:: 

a) roweru lub motoroweru - 128,00 zł                             

b) motocykla - 251,00 zł  

c) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 542,00 zł 

d) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 677,00 zł   

e) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 956,00 zł 

f) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 1409,00 zł 

g) pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne - 1714,00 zł 

h) hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego - 128,00 zł 

 

2) opłata za przechowywanie pojazdów na strzeżonym parkingu za każdą dobę:: 

a) roweru lub motoroweru – 24,00 zł                                                                            

b) motocykla – 33,00 zł                                                                                                   

c) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej  do 3,5 t - 46,00 zł 

d) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 60,00 zł 

e) pojazdu o dopuszczalnej całkowitej masie powyżej 7,5 t do 16 t - 86,00 zł 

f) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t -154, 00 zł 

g) pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne - 225,00 zł. 

h) hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego -24,00 zł. 

  

  



§ 2 

Ustala się wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia 

pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia spowodowało ich powstanie                  

w wysokości 50% opłaty, o której mowa w  § 1 pkt 1 uchwały dla danego rodzaju  

pojazdu. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

                                                               Przewodniczący 
                                                              Rady Powiatu Ciechanowskiego 

 
                                                              /-/ Sławomir Morawski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


