
 

 

Uchwała Nr XXXIV/260/2021 

Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 16 grudnia 2021 r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie 

na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w związku 

 z usuwaniem pojazdów 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 

r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy 

i Polityki Regionalnej z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2022 r. maksymalnych 

stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M. P. z 2021 r. poz. 

721) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Ustala się wysokość opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie usuniętych pojazdów 

na terenie Powiatu Stalowowolskiego, jakie będą pobierane od właścicieli pojazdów, w sytuacjach 

określonych ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 

 

§ 2. 

Ustala się następujące opłaty: 

1. Za usunięcie z drogi: 

1) roweru lub motoroweru – 110, 00 zł; 

2) motocykla – 220, 00 zł; 

3) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 480,00 zł; 

4) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 600, 00 zł; 

5) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 850, 00 zł; 

6) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 1260, 00zł; 

7) pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne – 1500, 00 zł; 

8)  hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego – 120, 00 zł. 

2. Za przechowywanie na parkingu strzeżonym za każdą rozpoczętą dobę przechowywania: 

1) roweru lub motoroweru – 20, 00 zł; 

2) motocykla – 25, 00 zł; 

3) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 40, 00 zł; 

4) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 50, 00 zł; 

5) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 75, 00 zł; 



 

 

6) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 130, 00 zł; 

7) pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne – 200,00 zł; 

8)  hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego – 20,00 zł. 

 

§ 3. 

Ustala się wysokość kosztów, o których mowa w art. 130a ust. 2a ustawy Prawo o ruchu 

drogowym, do pokrycia których obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku, gdy po wydaniu 

dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu ustały przyczyny o których mowa 

w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, w wysokości 50 % opłaty określonej w § 

2 pkt 1 niniejszej uchwały, przy uwzględnieniu rodzaju pojazdu. 

 

§ 4. 

Wysokość opłat, o których mowa w § 2 i § 3 niniejszej uchwały obowiązuje codziennie przez całą 

dobę. 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego. 

 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

 

      

 

 
 Ryszard Andres 

 Przewodniczący Rady Powiatu 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 
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