
UCHWAŁA Nr XLII/56/2022 

RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 9 listopada 2022 r. 
 

w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym  

oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu 
 

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 130a, ust. 6, 6a, 6b i 6c  ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988) w związku z obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia  
26 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2023 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie 

pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M. P . z 2022 r. poz. 738) 

 

 

Rada Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1.1. Za usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela w przypadkach określonych w art. 130a ust.  

1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym ustala się opłatę w wysokości brutto: 

1) rower lub motorower – 144 zł; 

2) motocykl – 281 zł; 

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 606 zł; 

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 757 zł; 

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 1069 zł; 

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 1576 zł; 

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 1 917 zł; 

8) hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego – 144 zł. 

 

2. Za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi na koszt właściciela ustala 

się opłatę za każdą dobę w wysokości brutto: 

1) rower lub motorower – 27 zł; 

2) motocykl – 37 zł; 

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 52 zł; 

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 68 zł; 

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 97 zł; 

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 173 zł; 

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 252 zł; 

8) hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego – 27 zł. 

 

§ 2.  W przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu właściciel pojazdu jest obowiązany pokryć 50 % 

kosztów, o których mowa w § 1 ust. 1. 

§ 3.  Z dniem 31 grudnia 2022 r. traci moc uchwała Nr XXXI/124/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego  

z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na 

parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia 

pojazdu 

(Dz. Urz. Woj. Kuj.  – Pom. z 2021 r. poz. 6032). 

 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 



 

§ 5.1 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 

 



Uzasadnienie 

Usuwanie pojazdów z dróg oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych zgodnie  

z art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym i przechowywanych do czasu 

ich odbioru przez właścicieli należy do zadań własnych powiatu. 

W przypadkach określonych w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym pojazd jest usuwany z drogi 

na koszt właściciela. Starosta może realizować te zadania przy pomocy powiatowych jednostek 

organizacyjnych lub może powierzyć ich wykonanie innemu podmiotowi zgodnie z przepisami ustawy  

o zamówieniach publicznych. Obecnie na rzecz powiatu usługi w przedmiotowym zakresie świadczy podmiot 

zewnętrzny wyłoniony w drodze przepisów o zamówieniach publicznych. Właściciel odholowanego pojazdu 

ponosi opłaty wynikające z uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego, a Powiat Grudziądzki rozlicza się  

za wykonanie usługi z wykonawcą. 

W Monitorze Polskim na 2022 rok pod pozycją 738 opublikowano Obwieszczenia Ministra Finansów  

z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2023 r. maksymalnych stawek opłat  

za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym. Powyższe obwieszczenie 

wykorzystano do przygotowania uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego. 

Ustalone niniejszą uchwałą stawki opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu 

strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu 

obowiązują od 01.01.2023 r.  

W tym stanie faktycznym i prawnym podjęcie uchwały jest zasadne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 

 


