
 

UCHWAŁA Nr XXXI/214/2021 

     Rady Powiatu Mławskiego 

                                                    z dnia 8 grudnia 2021 roku 

 

w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na 

parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia,             

a następnie odstąpienia od usunięcia na 2022 rok.  

Na podstawie art.12 pkt. 7 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym    

(Dz.U. z 2020 r. poz. 920 ze zm. ) w związku z art.130a ust. 6c z dnia 20 czerwca 1997 r. 

Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 450,463,694 i 720) Rada Powiatu 

Mławskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

 

1. Ustala się wysokość opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatu mławskiego 

i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym  na rok 2022, w przypadkach określonych  

w art. 130a ust. 1 i 2 z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 110 ) 

 

Lp. Rodzaj i dopuszczalna masa całkowita 

pojazdu  

Opłata 

Usuniecie pojazdu w  

zł 

Przechowywanie 

pojazdu za każdą 

dobę  w zł 

1. Rower lub motorower 128 24 

2. Motocykl 251 33 

3. Pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej do 3,5 t. 

542 46 

4. Pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej  powyżej 3,5t do 7,5t 

677 60 

5. Pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 7,5t do 16t 

956 86 

6. Pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 16t 

1409 154 

7. Pojazd przewożący materiały 

niebezpieczne 

1714 225 

8. Hulajnoga elektryczna lub urządzenie 

transportu osobistego 

128 24 

 

2. W przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi o którym mowa w art. 130a ust. 2a 

ustawy Prawo o ruchu drogowym ustala się koszty w wysokości 50% opłaty określonej w ust. 

1 za usunięcie pojazdu uwzględniając rodzaj pojazdu. 



 

 

§2 

 

Traci moc uchwała Nr XXI/157/2020 Rady Powiatu z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie 

ustalenia opłat za usuwanie przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking 

strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie 

odstąpienia od usunięcia na 2021 r.    

 

§3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. 

 

§4 

 

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

Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do opłat i kosztów w 2022 r. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Jan Łukasik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

Przepis art.130a ust. 6c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 

(Dz.U. z 2020 r., poz. 110.) zawiera delegacje dla rady powiatu do określenia corocznie 

wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg, przechowywanie ich na parkingu strzeżonym 

oraz od odstąpienia od usunięcia pojazdu. W związku z powyższym oraz obwieszczeniem 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 

2022 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i przechowywanie na 

parkingu strzeżonym z dnia 29 lipca  2021 r. (M.P. z 2021, poz. 721) nastąpiła konieczność 

wydania nowej uchwały. 

Projekt przedmiotowej uchwały Rady Powiatu Mławskiego w swojej treści przewiduje 

maksymalne stawki opłat ogłoszone obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki 

Regionalnej z dnia 29 lipca 2022 r. Określone tak stawki w pełni znajdują uzasadnienie w 

dotychczasowej praktyce wykonywania przedmiotowego zadania przez Powiat Mławski. Przy 

ustalaniu wysokości opłat za usuwanie pojazdów i ich przechowywanie na parkingu  

strzeżonym, należy uwzględnić przede wszystkim wysokość tych kwot które wynikają z 

obowiązującej do końca 2021r. umowy z przedsiębiorcą wyłonionym do wykonywania 

powyższych czynności oraz kalkulację innych kosztów niezbędnych do zapewnienia sprawnej 

realizacji zadań  z tym związanych, tj. wynagrodzenie części etatu pracownika Wydziału 

Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Mławie, wydatków rzeczowych niezbędnych do 

wykonywania zadań oraz koszty związane z koniecznością wystąpienia na drogę sądową o 

orzeczeniu przepadku pojazdu nieodebranego przez właściciela. Mając to na uwadze treść 

w/w projektu uchwały  zdeterminowana jest wyłącznie koniecznością sprawnej realizacji tych 

zadań i kosztami usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze powiatu mławskiego, co 

w pełni uzasadnia określenie stawek na poziomie maksymalnym określonym obwieszczeniem 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Analiza poniesionych kosztów na cele 

przedmiotowego zadania w latach ubiegłych dodatkowo determinuje stwierdzenie, iż tak 

ustalone stawki odzwierciedlają faktyczne koszty za usunięcie pojazdów z drogi i 

przechowywanie ich na parkingu strzeżonym. 

Opłaty dotyczą osób, które naruszają przepisy i swoim postępowaniem utrudniają ruch 

lub stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu. Zgodnie z ustawą 

opłaty stanowią dochód własny powiatu. 

 

 



 

Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie 

ogłoszenia obowiązujących w 2022 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z 

drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym z  dnia 29 lipca 2021 r. ( M.P. z 2021r. 

poz. 721) 

Na podstawie art. 130a ust. 6c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 

(Dz. U. z 2021r. poz. 450,463,694 i 720.) ogłasza się maksymalną wysokość stawek 

kwotowych opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym, 

obowiązujących w 2022 r.: 

1)   rower lub motorower: 

a)   za usunięcie - 128 zł, 

b)   za każdą dobę przechowywania - 24 zł; 

2)   motocykl: 

a)   za usunięcie - 251 zł, 

b)   za każdą dobę przechowywania - 33 zł; 

3)   pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t: 

a)   za usunięcie - 542 zł, 

b)   za każdą dobę przechowywania - 46 zł; 

4)   pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t: 

a)   za usunięcie - 677 zł, 

b)   za każdą dobę przechowywania - 60 zł; 

5)   pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t: 

a)   za usunięcie - 956 zł, 

b)   za każdą dobę przechowywania - 86 zł; 

6)   pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t: 

a)   za usunięcie - 1409 zł, 

b)   za każdą dobę przechowywania - 154 zł; 

7)   pojazd przewożący materiały niebezpieczne: 

a)   za usunięcie - 1714 zł, 

b)   za każdą dobę przechowywania - 225 zł.  

8)  hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu publicznego: 

         a) za usunięcie – 128zł 

         b) za każdą dobę przechowywania – 24 zł  

 

 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1139827:part=a130%28a%29u6%28c%29&full=1

