
- PROJEKT 

Uchwała Nr ……………. 
Rady Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia…………………………. 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                               Załącznik do uchwały  

                                                         Nr …………………                                                                                                                                  

                                                         Rady Powiatu Ciechanowskiego 

                                                                                               z dnia………………….. 

 

 

U z a s a d n i e n i e 

 

uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i  

jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz  wysokości kosztów                          

w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, na terenie powiatu 

ciechanowskiego . 

 

Przepis art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu 

drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 456  ze zm.) zawiera delegację  dla Rady Powiatu 

do określenia  wysokości kosztów powstałych  w wyniku wydania dyspozycji 

usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. 

Ustawodawca w art. 130a ust. 6a cytowanej ustawy określił maksymalną wysokość 

stawek kwotowych za usunięcie i przechowywanie pojazdów. Corocznie w 

obwieszczeniu Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej  ogłasza 

maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na 

parkingu strzeżonym (M.P. poz. 721). Opłaty te dotyczą osób, które naruszają 

przepisy i swoim postępowaniem utrudniają ruch lub stwarzają zagrożenie 

bezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu. 

Pojazdy są lub mogą być  usuwane z drogi na koszt właściciela(art.  w przypadkach 

określonych w  art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym..  

Pojazdy są usuwane  w przypadku: 

1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia  ruch  

lub w innych sposób zagraża bezpieczeństwu, 

2) nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego  zawarcie 

umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego 

ubezpieczenia, jeżeli pojazd ten  zarejestrowany jest w kraju  niebędącym 

państwem członkowskim, 

3) przekroczenia wymiarów dopuszczalnej masy całkowitej  lub nacisku osi   

określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość 

skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch 

takiego pojazdu, 

4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową w miejscu 

przeznaczonym dla osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności 

ruchowej, 
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5)  pozostawienie pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że 

zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela. 

6) kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania 

pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości 

zabezpieczenia pojazdu przez przekazanie go osobie znajdującej się w 

nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem; przepisu nie 

stosuje się, jeżeli kierujący posiada pokwitowanie, upoważniające do 

kierowania pojazdem. 

 

Pojazdy mogą być usunięte  z drogi jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu 

w inny sposób, a mianowicie gdy: 

1) kierowała nim osoba  znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po 

spożyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, 

2) kierowała nim  osoba nie posiadająca dokumentów uprawniających do 

kierowania   lub używania pojazdu, 

3) stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego,   

           powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska. 

Od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem  dyspozycji usunięcia 

pojazdu lub w trakcie usuwania ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie 

dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadkach, o których jest mowa w  art. 130a ust. 1 

lub  2  cyt. ustawy spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia zobowiązany 

jest właściciel pojazdu . 

 

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały w tym przedmiocie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


