
UCHWAŁA NR XXV/168/2020 
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ 

z dnia 21 grudnia 2020 r. 

w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130a 
ust. 1 lub 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym na obszarze powiatu rawskiego oraz kosztów odstąpienia od 

usunięcia 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 920.) oraz art. 130a ust. 1, 2, 5c i 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 
z 2020 r. poz. 110 ze zm.: Dz.U. z 2020 r.  poz. 284, poz. 568, poz.  695, poz. 1087, poz. 1517), Rada Powiatu 
Rawskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na obszarze powiatu 
rawskiego w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 
drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.: Dz.U. z 2020 r.  poz. 284, poz. 568, poz.  695, poz. 1087, poz. 1517) 
oraz koszty odstąpienia od usunięcia:  
lp.  Rodzaj pojazdu  Cena jednostkowa brutto za 

usunięcie pojazdu z drogi 
[zł]  

Cena jednostkowa brutto za każdą 
dobę przechowywania pojazdu [zł]  

Koszt odstąpienia od 
usługi usuwania pojazdu 
[zł]  

1.  Rower lub motorower  85,00  8,00   30,00  
2.  Motocykl  120,00  14,00   50,00  
3.  Pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej do 3,5 t  
400,00  26,00   50,00  

4.  Pojazd o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 
t  

565,00  38,00  150,00  

5.  Pojazd o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t  

800,00  60,00  150,00  

6.  Pojazd o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 16 t  

1150,00  95,00  150,00  

7.  Pojazd przewożący materiały 
niebezpieczne  

1465,00  125,00  150,00  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego.   

 

  
 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Rawskiego 

 
 

Maria Charążka 
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Uzasadnienie

Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg
na podstawie art.130a ust.1 lub 2, należy do zadań własnych powiatu. Starosta realizuje te zadania przy pomocy
powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza ich wykonywanie, zgodnie z przepisami ustawy
o zamówieniach publicznych.

Zgodnie z art.130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym Rada Powiatu,
ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat za usuwanie oraz przechowywanie na parkingu
strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art.130a ust.1 lub 2 oraz wysokość kosztów odstąpienia
od usunięcia pojazdu. Ustalając wysokość tych opłat i kosztów Rada powiatu bierze pod uwagę konieczność
sprawnej realizacji zadań związanych z usuwaniem pojazdu z drogi oraz koszty usuwania i przechowywania
pojazdów na obszarze danego powiatu.

Maksymalne stawki obowiązujące w danym roku kalendarzowym ulegają corocznie zmianie. Na każdy rok
kalendarzowy Minister Finansów ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej ,,Monitor Polski” maksymalne stawki opłat (art. 130a ust. 6b i 6c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku
– Prawo o ruchu drogowym). Minister Finansów obwieszczeniem z dnia 29 lipca 2020 roku ogłosił
obowiązujące w 2021 roku maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowania na
parkingu strzeżonym (MP. z 29 lipca 2020 r. poz.670).

Przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego zawiera propozycję obowiązujących stawek
w 2021 roku. Stawki te nie przekraczają maksymalnych stawek określonych w obwieszczeniu Ministra
Finansów z dnia 23 lipca 2020 roku ( MP. z 29 lipca 2020 r.).

Stawki opłat zostały ustalone przy uwzględnieniu zasad wynikających z przepisu art. 130 a ust. 6  ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym. Wysokość stawek wynika rzeczywistych kosztów
holowania pojazdów ponoszonych przez powiat na podstawie umowy Nr 22/2020 r. z dnia 9 stycznia 2020 r.
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