
Projekt 
 
z dnia  21 listopada 2022 r.  
 Zatwierdzony przez ................................ 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z dróg powiatu na parkingu 
strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od 

usunięcia pojazdu. 

Na podstawie art. 12 pkt 7 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) i art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.). 

Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Ustala się wysokość opłat za czynności związane z usunięciem pojazdów z dróg powiatu buskiego 
i parkowaniem tych pojazdów na parkingu strzeżonym w brzmieniu określonym w Załączniku do uchwały. 

§ 2.  

1. Ustala się wysokość opłat z tytułu kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia 
pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia w brzmieniu określonym w Załączniku do uchwały. 

2. Naliczenie opłaty, o której mowa w ust. 1 następuje w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia. 

§ 3.  

Z dniem 31.12.2022r. traci moc Uchwała Nr XXX/331/2021 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 
26 listopada 2021r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z dróg 
powiatu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie 
odstąpienia od usunięcia pojazdu (Dz. U. Woj. Świętokrzyskiego 2021 poz. 3826). 

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Busku-Zdroju. 

§ 5.  

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 6.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r. 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Powiatu w Busku-Zdroju 

z dnia 21 listopada 2022 r. 

I.   Stawki opłat za usunięcie pojazdu  

  
Rodzaj pojazdu Opłata w zł 
-rower lub motorower 131,61 
-motocykl  257,07 
-pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t  553,50 
-pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t 691,26 
-pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t  976,62 
-pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t  1439,10 
-pojazd przewożący materiały niebezpieczne  1 751,52 
-hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego 131,61 

II.   Stawki opłat za przechowywanie pojazdu na parkingu  

  
Rodzaj pojazdu Opłata w zł za każdą dobę przechowywania                        
-rower lub motorower  15,99 
-motocykl  22,14 
-pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 30,75 
-pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t  40,59 
-pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t  57,81 
-pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t  102,09 
-pojazd przewożący materiały niebezpieczne 148,83 
-hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego 15,99 

III.   Opłaty z tytułu kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu w przypadku 
dojazdu do miejsca zdarzenia stanowią 50% kwoty określonej w pkt. I.  
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Uzasadnienie 

Przepis art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 988 z późn. zm.) zawiera delegację dla rady powiatu do określenia corocznie wysokości opłat za usuwanie 
pojazdów z dróg, przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz określenia wysokości kosztów powstałych 
w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. W związku z tym 
nastąpiła konieczność określenia nowych stawek opłat dotyczących przedmiotowych kwestii. Ustawodawca 
w art. 130a ust. 6a określił maksymalną wysokość stawek kwotowych za usuwanie i przechowywanie 
pojazdów, zaznaczając jednocześnie, że stawki te podlegają corocznej waloryzacji. Maksymalne stawki na rok 
2023 zostały określone Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2022r. w sprawie ogłoszenia 
obowiązujących w 2023r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na 
parkingu strzeżonym (M. P. z dnia 2 sierpnia 2022r., poz. 738). W celu zapewnienia sprawnej realizacji zadań 
wynikających z art. 130a w/w ustawy oraz faktycznie ponoszonych z tego tytułu kosztów przyjęto stawki 
odpowiadające stawkom zaproponowanym przez przedsiębiorcę, wyłonionemu zgodnie z przepisami 
o zamówieniach publicznych, który w 2023 roku będzie świadczył na obszarze powiatu buskiego usługi 
usuwania pojazdów z drogi i ich parkowania na parkingu strzeżonym. Opłaty te będą dotyczyć osób, które 
naruszają przepisy ruchu drogowego i swoim postępowaniem utrudniają ruch lub stwarzają zagrożenie 
bezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu. Zgodnie z ustawą opłaty stanowią dochód własny powiatu. Przy 
określeniu kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia należało wziąć pod uwagę koszt dojazdu do miejsca 
zdarzenia jak również inne czynności generujące koszty (np. załadunek/rozładunek itp.). Uchwalone stawki 
opłat będą obowiązywać do dnia 31.12.2023r., ponieważ zgodnie z art. 130a ust. 6 w/w ustawy, rada powiatu 
przedmiotowe stawki ustala corocznie w drodze uchwały. 
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