
UCHWAŁA NR 307/XLVII/2018 
RADY POWIATU WRZESIŃ SKIEGO 

z dnia 12 września 2018 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2019 za usunięcie pojazdu 
z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz 
wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu 
lub w trakcie usuwania pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.) 
w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2018 r. 
w sprawie ogłoszenia obowiązujących w roku 2019 maksymalnych stawek opłat za usunięcie 
pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M.P. z 2018 r. poz. 802) uchwala 
się, co następuje: 

§1. Ustala się na terenie powiatu wrzesińskiego w roku 2019 wysokość opłat związanych 
z usuwaniem pojazdów z drogi i parkowaniem tych pojazdów na parkingu strzeżonym, 
w brzmieniu określonym w załączniku nr 1. 

*2. Ustała się na terenie powiatu wrzesińskiego w roku 2019 wysokość kosztów powstałych 
w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od jego 
usunięcia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2. 

§3. Z dniem 31 grudnia 2018 r. traci moc uchwała nr 231/XXXVII/2017 Rady Powiatu 
Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat 
obowiązujących w roku 2018 za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na 
wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych 
w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu z drogi 
a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. 

*4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego. 

*5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 r. 

§6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
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Uzasadnienie 

Przepis art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.) zawiera delegację dla Rady Powiatu do określenia 
corocznie wysokości opiat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym 
przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania 
dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu z drogi a następnie odstąpienia 
od usunięcia pojazdu. 
W związku z powyższym oraz zgodnie z obwieszczeniem Ministra 
Finansów z dnia 14 sierpnia 2018 r. nastąpiła konieczność zmiany stawek opiat 
obowiązujących w roku 2019 określonych w uchwale nr 231/)00(VII/2017 Rady Powiatu 
Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat 
obowiązujących w roku 2018 za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na 
wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych 
w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu z drogi 
a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. 

Ustawodawca zgodnie z art. 130a ust. 6c ustawy Prawo o ruchu drogowym 
w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2018 r. ogłosił maksymalną 
wysokość stawek kwotowych opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na 
parkingu strzeżonym, obowiązujących w roku 2019. 

Przy określaniu kosztów, o których mowa w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, 
w przypadku odstąpienia od decyzji usunięcia 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. 
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne. 
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