UCHWAŁA NR XXXVI/203/2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29 listopada 2017 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usunięcie pojazdu oraz opłat za jego
przechowywanie na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Sztumskiego
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj.
Dz. U. z 2016r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 130a ust. 6c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1260 ze zm.) w związku obwieszczeniem,
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2017r w sprawie ogłoszenia obowiązujących w
2018r maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na
parkingu strzeżonym (M.P. z 2017r poz. 772), Rada Powiatu Sztumskiego uchwala:
§1
Ustala się opłaty za usunięcie pojazdu z drogi na terenie Powiatu Sztumskiego oraz jego
przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym. Wysokość opłat określa załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Ustala się wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a
następnie odstąpienia od jego usunięcia w wysokości:
1. 50% opłaty określonej w załączniku Nr 1 za usunięcie pojazdu z uwzględnieniem
rodzaju pojazdu w przypadku gdy nie został rozpoczęty załadunek pojazdu,
2. 80% opłaty określonej w załączniku Nr 1 za usunięcie pojazdu z uwzględnieniem
rodzaju pojazdu w przypadku gdy został rozpoczęty załadunek pojazdu.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.
§4
Traci moc Uchwała Nr XXVII/147/2016 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2016
roku w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usunięcie pojazdu oraz opłat za jego
przechowywanie na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Sztumskiego na 2017r. (Dz. Urz.
Województwa Pomorskiego 2017 poz. 413).
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 130a ust. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym Rada Powiatu ustala corocznie
w drodze uchwały wysokość opłat oraz wysokość kosztów za usunięcie i przechowywanie
pojazdów na obszarze powiatu.
Opłaty te stanowią dochód własny powiatu zgodnie z art. 130a ust. 6e – ustawy Prawo
o ruchu drogowym. Powiat nie dysponuje własnymi pojazdami do holowania, zleca się te
zadania firmom zewnętrznym, które wykonują tą usługę zgodnie ze złożoną ofertą i
podpisaną umową. Ceny te są niższe od ustalonych w obwieszczeniu Ministra Finansów i
proponowanych w uchwale Rady Powiatu, różnica stanowi dochód powiatu.
W związku z powyższym, zasadnym jest podjęcie uchwały przez Radę Powiatu, która określa
maksymalną wysokość opłat zamieszczonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25
lipca 2017r.
1. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:
 pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w
inny sposób zagraża bezpieczeństwu ;
 nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu
lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, jeżeli pojazd ten jest
zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;
 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;
 pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu
przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności
ruchowej oraz osób wymienionych w art. 8 ust. 1 i 2;
 pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że
zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.
2. Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości
zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:
 kierowała nim osoba:
 znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo
środka działającego podobnie do alkoholu,
 nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub
używania pojazdu;
 Jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje
uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.
Należy nadmienić, że dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi wydaje policjant, strażnik gminny
(miejski) i osoba dowodząca akcją ratowniczą.
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Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XXXVI/203/2017
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 listopada 2017 roku

Wysokość opłat za usunięcie i przechowywania pojazdu

Rodzaj pojazdu
Lp.

1. rower lub motorower
2. motocykl
3.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5
tony

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od
3,5 tony do 7,5 tony
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od
5.
7,5 tony do 16 ton
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej
6.
powyżej 16 ton
4.

7. pojazd przewożący materiały niebezpieczne

Wysokość opłaty za
usunięcie (zł brutto)

Wysokość opłaty za każdą
dobę przechowywania
(zł brutto)

113,00 zł.
223,00 zł.

20
27

486,00 zł.

40

606,00 zł.

52

857,00 zł.

75

1263,00 zł.

136

1537,00 zł.

200
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