
UCHWAŁA Nr . ASG .2018 
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

z dnia 26 października 2018r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały dotyczącej ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie 
pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
0 samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r., poz. 995 z późn. zm.) oraz § 85 
ust. 1 pkt 2 i § 101 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 14.05.201 lr, 
(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 78, poz. 2488, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wnosi się pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie 
ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi
1 przechowywanie ich na parkingu strzeżonym w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

1) Jan Laskowski

2) Wojciech Rychter

3) Stanisław Pawłowski

4) Sławomir Olejniczak

5) Krystyna Siwiec

Przewodniczący Zarządu 

Członek Zarządu 

Członek Zarządu 

Członek Zarządu 

Członek Zarządu



„PROJEKT”

UCHWAŁA Nr . .2018
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dn ia .............................

w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów 
z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym

Na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo 
o ruchu drogowym (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 przechowywanie na parkingu strzeżonym 
(M. P. z 2018r. poz. 802) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
0 samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r., poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 4 
ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
1 niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017r., poz. 1523) uchwala się, 
co następuje:

§ 1. Ustala się opłaty i koszty za usunięcie pojazdu z drogi 
i przechowywanie na parkingu strzeżonym:

Lp. Rodzaj pojazdu Opłata za 
\ usunięcie 

pojazdu

Opłata za każdą 
dobę

przechowywania
Koszty

1. Rower, motorower 113,00 zł 20,00 zł 100,00 zł

2. Motocykl 225,00 zł 27,00 zł 100,00 zł

3. Pojazd o dmc do 3 ,5 1 490,00 zł 40,00 zł 150,00 zł

4. Pojazd o dmc powyżej 3 ,5 1 do 7 ,5 1 610,00 zł 52,00 zł 400,00 zł

5. Pojazd o dmc powyżej 7 ,5 1 do 161 860,00 zł 75,00 zł 500,00 zł

6. Pojazd o dmc powyżej 161 1.280,00 zł 136,00 zł 500,00 zł

7. Pojazd przewożący materiały 
niebezpieczne

1.560,00 zł 200,00 zł 500,00 zł



§2 .(Traci moc uchwała Rady Powiatu w Sierpcu Nr 265.XLIV.2017 
z dnia30 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów
za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym.

i
i

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

i



Uzasadnienie do projektu 
UCHWAŁY Nr . .2018

RADY POWIATU W SIERPCU 
z dnia............................

w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów 
z drogi i przechowywanie ich na parkingu strźeżonym

1. Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla 
pojazdów usuniętych w przypadkach, o których mowa w art. 130a 
ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu 
drogowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1260 z późn. zm.) należą do zadań 
własnych powiatu.

2. Wysokość opłat oraz kosztów w myśl art. 130a ust.6 uchwala Rada 
Powiatu.

3. Podmiot do usuwania pojazdów z drogi i ich przechowywania na 
parkingu strzeżonym został wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (przetarg 
nieograniczony). Płatnikiem dla wyłonionej firmy jest Starosta. 
Różnica pomiędzy opłatami pobranymi uchwalonymi przez Radę, 
a poniesionymi dla podmiotu wyłonionego w oparciu o ustawę 
o zamówieniach publicznych stanowi dochód własny powiatu. Całość 
zadania powinna być samofinansująca się. W związku z tym należy 
zabezpieczyć pewne środki finansowe wynikające ze zbilansowania 
opłat ponieważ część właścicieli nie odbiera pojazdów i najczęściej 
są to osoby nieściągalne co generuje koszty dla powiatu.

4. Na podstawie art. 130a ust. 6c ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo 
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1260 z późn. zm.) ogłoszono 
(M. P. z 2018r. poz. 802) maksymalną wysokość stawek kwotowych 
opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu 
strzeżonym, obowiązujących w 2019 roku:

a) rower lub motorower:

-  za usunięcie -  113 zł,

- za każdą dobę przechowywania -  20 zł,

b) motocykl:

- za usunięcie -  225 zł,

- za każdą dobę przechowywania -  27 zł,



c) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:

- za usunięcie -  490 zł,

- za każdą dobę przechowywania -  40 zł;

d) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,51:

- za usunięcie — 610 zł,

- za każdą dobę przechowywania -  52 zł;

e) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 161:

- za usunięcie — 860 zł,

- za każdą dobę przechowywania -  75 zł;

f) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 161:

- za usunięcie -1.280 zł,

- za każdą dobę przechowywania -  136 zł;

g) pojazd przewożący materiały niebezpieczne:

- za usunięcie -  1.560 zł,

- za każdą dobę przechowywania -  200 zł.

5. Podana w tabeli wartość kosztów dotyczy sytuacji, gdy przed lub 
w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia.



Warszawa, dnia 20 sierpnia 2018 r. 

Poz. 802

O B W IE S Z C Z E N IE  

M IN IS T R A  F IN A N S Ó W 0 

z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2019 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi
i jego parkowanie na parkingu strzeżonym

Na podstawie art. 130a ust. 6c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -  Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. I260„zpóźn. zm P) ogłasza się maksymalną wysokość stawek kwotowych opłat za usunięcie pojazdu z drogi ijego 
parkowanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących w  2019 r.:

1) rower lub motorower:

a) za u sun ięcie-115 złŁ

b) za każdą dobę przechowywania-2 1  zł; ■ ‘ ; ;
■ m ■

2) motocykl: ; ■

a) za usunięcie -  227 zł,

b) za każdą dobę przechowywania -2 8  zł;

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3 ,51:

a) za usunięcie -  494 zł, •

b) za każdą dobę przechowywania-4 1  zł;

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:

a) za usunięcie -6 1 6  zł,

b) za każdą dobę przechowywania -  53 zł;

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ,5 1 do 161:

a) za usunięcie-8 7 1  zł,

b) za każdą dobę przechowywania-7 7  zł;

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 161:

a) za usunięcie -1 2 8 4  zł,

b) za każdą dobę przechowywania-1 3 9  zł;

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne:

a) za usunięcie-1 5 6 2  zł,

b) za każdą dobę przechowywania -  204 zł.

Minister Finansów: T. Czerwińska

!) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej -  finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone.w Dz, U. z 2017 r. poz. 1926 oraz z 2018 r. poz. 79, 106, 138, 
317, 650, 957, 1099,1356,1479, 1480,1481 i 1544.


