UCHWAŁA NR XL/240/2021
RADY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO
z dnia 21 września 2021 r.
w sprawie ustalenia na rok 2022 wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem
pojazdów
Na podstawie podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.
z 2020 r., poz. 920 ze zm.) oraz art. 130a ust. 6 i 6c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu
drogowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 450 ze zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 29 lipca
2021 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym
(M.P. z 2021 r., poz. 721) Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa wysokość opłat za usunięcie pojazdów w trybie art. 130a ust.1–2 z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym, opłat za przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych
w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadku, o którym mowa w art. 130a ust.2a tej
ustawy, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.
§ 2. Z dniem 1 stycznia 2022 r. traci moc Uchwała nr XXVIII/166/2020 Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 24 września 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat
i kosztów związanych
z usunięciem i przechowywaniem pojazdów na rok 2021.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady
Powiatu
Jan Szkudlarczyk
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Załącznik do uchwały Nr XL/240/2021

Załącznik
do
Rady Powiatu
Leszczyńskiego

XL/240/2021
z dnia 21uchwały
września Nr
2021
r.

Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 21 września 2021 r.

l.p.

Rodzaj
pojazdu

1.

Rower lub
motorower
Motocykl
Pojazd o
d.m.c. do 3,5t
Pojazd o
d.m.c.
powyżej 3,5t
do 7,5t
Pojazd o
d.m.c. 7,5 do
16t
Pojazd o
d.m.c.
powyżej 16t
Pojazd
przewożący
materiały
niebezpieczne
Hulajnoga
elektryczna
lub
urządzenie
transportu
osobistego

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Opłata za
usunięcie
pojazdu z
drogi

Opłata z każdą
dobę
przechowywania
pojazdu

Wysokość
kosztów w razie
odstąpienia od
usunięcia pojazdu
– w przypadku
dojazdu do
miejsca zdarzenia

127 zł

23 zł

64 zł

Wysokość kosztów
w razie odstąpienia
od usunięcia pojazdu
– w przypadku
dojazdu do miejsca
zdarzenia i
załadowania pojazdu
(koszt obejmuje
dojazd, załadunek i
rozładunek)
95 zł

250 zł
541 zł

32 zł
45 zł

125 zł
271 zł

188 zł
406 zł

676 zł

59 zł

338 zł

507 zł

955 zł

85 zł

478 zł

716 zł

1408 zł

153 zł

704 zł

1056 zł

1713 zł

224 zł

857 zł

1285 zł

127 zł

23 zł

64 zł

95 zł

Wyjaśnienie: d.m.c. – dopuszczalna masa całkowita.
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Uzasadnienie
do uchwały Nr XL/240/2021
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 21 września 2021 r.
w sprawie ustalenia na rok 2022 wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem
i przechowywaniem pojazdów
Zapis art. 130a ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r.,
poz. 450 ze zm.) zawiera przesłanki materialno-prawne kształtujące treść uchwały podejmowanej na podstawie
wspomnianego artykułu dla Rady Powiatu o konieczności sprawnej realizacji zadań związanych z usuwaniem
pojazdów z dróg i ich przechowywaniem. Ponadto ustawa określa wysokość kosztów w przypadku, gdy
dyspozycja usunięcia pojazdu zostanie wydana, a przed usunięciem ustaną jego przyczyny. Opłaty te pokrywa
właściciel/posiadacz pojazdu dysponujący nim w momencie odstąpienia od wydania dyspozycji usunięcia
pojazdu.
Maksymalne stawki opłat określone w art. 130a ust. 6 lit. a, 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 i są ogłaszane w Monitorze Polskim. Obwieszczeniem
z dnia 29 lipca 2021 r., (M. P. z 2021 r., poz. 721) Minister Finansów określił maksymalne stawki opłat za
usunięcie pojazdu z drogi jego przechowywanie na parkingu strzeżonym obowiązujące w 2022 r. W związku
z powyższym nastąpiła konieczność zmiany stawek opłat określonych w uchwale Nr XXVIII/166/2020 Rady
Powiatu Leszczyńskiego z 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia na rok 2021 wysokości opłat i kosztów
związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów. W tej sytuacji należało zweryfikować dotychczasowy
cennik opłat zgodnie z wymogami ustawodawcy.
Proponowane na rok 2022 stawki za usuniecie pojazdu z drogi są w poszczególnych kategoriach niższe od
stawek maksymalnych. Uwzględnione zostały natomiast przesłanki wskazane w delegacji ustawowej, tj. koszty
usuwania i przechowywania pojazdów oraz konieczność sprawnej realizacji zadań związanych z usuwaniem
pojazdów z dróg oraz przechowywaniem usuniętych pojazdów. Przy określeniu kosztów w przypadku
odstąpienia od decyzji o usunięciu pojazdu należało wziąć pod uwagę koszt dojazdu pojazdu specjalistycznego
do miejsca zdarzenia, jak również podjęte czynności, tj. załadunek i wyładunek pojazdu. Na wysokość
kosztów wpływ ma czas pracy kierowcy, koszty eksploatacyjne pojazdu oraz zaangażowanie specjalistycznego
sprzętu. Przedsiębiorcę zajmującego się usuwaniem pojazdów z dróg oraz ich przechowywaniem – zgodnie
z delegacją ustawową – wyznacza starosta, dokonując wyboru najkorzystniejszej ze złożonych ofert lub
powierza powiatowej jednostce organizacyjnej. Z tych względów podjęcie uchwały jest zasadne.
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