
UCHWAŁA NR LIII/301/2022 
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ 

z dnia 29 listopada 2022 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 (t.j. Dz. U. z 2022r. 
poz. 1526) oraz art. 130a ust. 1, 2, 5c i 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 988; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1517, z 2021 r. poz. 1997 i poz. 2328 oraz z 2022 r. poz. 1002, 
poz. 1768 i poz. 1783)  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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1517, z 2021 r. poz. 1997 i poz. 2328 oraz 
z 2022 r. poz. 1002, poz. 1768 i poz. 1783) 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, motorower, hulajnoga 

elektryczna, urządzenie transportu 
osobistego 

137,00 24,00 100,00 

2. Motocykl 270,00 31,00 100,00 
3. Pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej do 3,5 t 602,00 48,00 250,00 

4. Pojazd o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t 740,00 60,00 400,00 

5. Pojazd o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t 1050,00 90,00 400,00 

6. Pojazd o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 16 t 1550,00 160,00 400,00 

7. Pojazd przewożący materiały 
niebezpieczne 1850,00 230,00 400,00 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr  XXXVI/225/2021 Rady Powiatu Rawskiego  z dnia  29 października 2021 roku 
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. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi powiatu Rawskiego. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. 

 

   

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 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 
z późn. zm.), należy do zadań własnych powiatu. Starosta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych 
jednostek organizacyjnych lub powierza ich wykonywanie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 
2019 r. - Prawo zamówień publicznych (art. 130a ust. 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 
drogowym.) 

Zgodnie z art.130a ust. 6  ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym  Rada Powiatu, 
biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań, o których mowa w ust. 1-2, oraz koszty usuwania 
i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu, ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat, 
o których mowa w ust. 5c, oraz wysokość kosztów, o których mowa w ust. 2a. Wysokość kosztów, o których 
mowa w ust. 2a, nie może być wyższa niż maksymalna kwota opłat za usunięcie pojazdu, o których mowa 
w ust. 6a. 

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. Minister Finansów obwieszczeniem z dnia 26 lipca 
2022 roku ogłosił obowiązujące w 2023 roku maksymalne  stawki  opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego 
parkowania na parkingu strzeżonym  (M.P. z  2022 r., poz. 738). Przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu 
Rawskiego zawiera propozycję obowiązujących stawek w 2023 roku. Stawki te nie przekraczają maksymalnych 
stawek określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2022 roku ( M.P. 2022r., poz. 738). 

W powiecie rawskim zadanie usuwania pojazdów z dróg oraz prowadzenie parkingu strzeżonego realizuje 
podmiot zewnętrzny. Ponieważ przy ustalaniu wysokości opłat należy wziąć pod uwagę koszty ponoszone 
z tego tytułu przez organ na rzecz podmiotu zewnętrznego, wystąpiono do dwóch przedsiębiorców 
świadczących takie usługi na terenie powiatu rawskiego o przesłanie aktualnej oferty cenowej. Uzyskano 
odpowiedź jednego podmiotu,   którego oferta  kształtuje się następująco: 

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, motorower, hulajnoga 

elektryczna, urządzenie transportu 
osobistego 

135,00 23,00 100,00 

2. Motocykl 270,00 31,00 100,00 

3. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 
do 3,5 t 600,00 47,00 250,00 

4. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 
powyżej 3,5 t do 7,5 t 740,00 60,00 400,00 

5. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 
powyżej 7,5 t do 16 t 1050,00 90,00 400,00 

6. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 
powyżej 16 t 1550,00 160,00 400,00 

7. Pojazd przewożący materiały 
niebezpieczne 1850,00 230,00 400,00 

Zatem w celu  optymalnego oszacowania kosztów przy ustalaniu stawek opłat za usunięcie i przechowywanie 
pojazdów, uwzględniono zarówno przedstawioną przez przedsiębiorcę ofertę cenową, jak i najbliższe prognozy 
analityków oraz dane statystyczne GUS,  dotyczące przewidywanych wysokości nakładów ponoszonych przez 
przedsiębiorcę (takich jak chociażby koszty energii,  czy też paliwa), mających niewątpliwie bezpośredni 
wpływ na prowadzenie przedmiotowej działalności, utrzymanie monitorowanego, całodobowego parkingu 
strzeżonego , a co za tym idzie możliwy wzrost cen  świadczonych usług. 

W związku z  powyższym w dużej mierze  stawki regulowane uchwałą uwzględniają faktyczne (rzeczywiste) 
koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze powiatu rawskiego, jednocześnie uwzględniając 
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sprawną realizację zadań  bez zbędnej zwłoki, oraz  zapewniając ciągłość świadczonych usług dla mieszkańców 
powiatu rawskiego. 

Id: F81D89A9-8078-4F3A-A92F-60CE34F9B53D. Podpisany Strona 2


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 5

	Uzasadnienie



