
Załącznik nr 2 do umowy nr DR.032...2020 

z dnia ……………. 

 

 

 

KARTA INFORMACYJNA 
Starostwo Powiatowe w Chodzieży 

ul. Wiosny Ludów 1,  64-800 Chodzież 
tel.  67 281 27 21 
fax.  67 281 27 11 

www.powiat-chodzieski.pl 
e-mail: starostwo@pro.onet.pl 

 

STAROSTWO POWIATOWE 

CZYNNE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 

OD GODZ 7.00 DO GODZ 15.00 
 

SPRAWĘ PROWADZI: 

WYDZIAŁ DRÓG POWIATOWYCH 
MILCZ  4,  POK. 2,  TEL.  67 281 27 91 

 

 

NAZWA SPRAWY: 

USUWANIE I PRZECHOWYWANIE POJAZDÓW USUNIETYCH Z DROGI W TRYBIE ART. 130a ust. 1 i 2 
USTAWY O RUCHU DROGOWYM 
 

 
I. PODSTAWA PRAWNA:  
1. USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1990 ze zm.). 

2. UCHWAŁA Nr IX/86/2019 RADY POWIATU CHODZIESKIEGO z dnia 30 października 2019r. w sprawie ustalenia 

na rok 2020 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi  

oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 

(Dziennik Urzędowy Województwa Wlkp. z dnia 6.11.2019, poz. 9217). 
 

 
II. OPIS SPRAWY: 

Zgodnie z art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018r.  

poz. 1990 ze zm.) pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku: 

1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża 

bezpieczeństwu ; 

2) nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd 

ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c ustawy Prawo o ruchu drogowym; 

3) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu 

drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch 

takiego pojazdu; 

4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby 

niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób wymienionych w art. 8 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu 

drogowych; 

5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty 

na koszt właściciela; 

6) pojazd jest usunięty z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o którym mowa w art. 140ad 

ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym; 

Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób,  

w przypadku gdy: 

1) kierował nim osoba: 

a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do 

alkoholu, 

b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu; 

2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza 

wymagania ochrony środowiska. 

 

 

 

 



 

Pojazd usunięty z drogi umieszcza się na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłat za jego usuniecie  

i przechowywanie. Na terenie Powiatu Chodzieskiego podmiotem odpowiedzialnym za usuwanie i umieszczanie  

na parkingu oraz przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi jest firma: 

……………………………………. 
……………………………………. 
Parking strzeżony znajduje się w ………………………………………. 

 
III. WYMAGANE DOKUMENTY: 

Wydanie pojazdu następuje za zgodą podmiotu, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu (w przypadku gdy odbiór 

pojazdu z parkingu wymaga okazania zezwolenia). 

Do odbioru pojazdu niezbędne są: 

• zezwolenie na odbiór pojazdu wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu, 

• dokument tożsamości w przypadku odbioru pojazdu przez jego właściciela lub upoważnienie do odbioru pojazdu 

wystawione i podpisane przez właściciela pojazdu na wskazaną osobę ważne z dowodem tożsamości, 

• podpisany przez właściciela lub osobę upoważnioną do odbioru pojazdu dokument „Potwierdzenie wydania 

pojazdu”   

Opłatę nalicza i informuje o jej wysokości podmiot odpowiedzialny za usunięcie i przechowywanie pojazdu. 

Opłatę należy wpłacić w terminie 7 dni od wydania pojazdu na konto Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1,  

64-800 Chodzież nr: 11 8945 0002 0026 2004 2000 0020 

Tytułem: opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdu marki …….. nr rej. ……….  

Dowód wpłaty powinien obowiązkowo zawierać również imię i nazwisko właściciela pojazdu. 
 

 

IV. OPŁATY: 
 

1. Wysokość opłat za usunięcie pojazdów z dróg leżących na terenie Powiatu Chodzieskiego: 
 

Lp. Rodzaj pojazdu Opłata 

1 Rower lub motorower 118 zł 

2 Motocykl 232 zł 

3 Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 503 zł 

4 Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t 628 zł 

5 Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t 887 zł 

6 Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t 1 308 zł 

7 Pojazd przewożący materiały niebezpieczne 1 591 zł 
 

Opłatę za usunięcie pobiera się w pełnej wysokości bez względu na odległość, jaką przebył pojazd wykonujący 
dyspozycję usunięcia. 

 
2. Wysokość opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu 

spowodowało powstanie kosztów: 
 

Lp. Rodzaj pojazdu Opłata 

1 Rower lub motorower 59 zł 

2 Motocykl 116 zł 

3 Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 251 zł 

4 Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t 314 zł 

5 Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t 443 zł 

6 Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t 654 zł 

7 Pojazd przewożący materiały niebezpieczne 795 zł 

 

Opłaty pobiera się w pełnej wysokości bez względu na odległość jaką przebył pojazd wykonujący dyspozycję 

usunięcia. 
 

3. Wysokość opłat za każdą dobę przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym: 
 

Lp. Rodzaj pojazdu Opłata 

1 Rower lub motorower 22 zł 

2 Motocykl 29 zł 

3 Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 42 zł 

4 Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t 54 zł 

5 Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t 79 zł 

6 Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t 142 zł 

7 Pojazd przewożący materiały niebezpieczne 208 zł 
 

Opłatę za przechowywanie oblicza się za każdą dobę przechowywanie 



 

 

 
 

 
V. DODATKOWE INFORMACJE: 

Jeżeli pojazd nie zostanie odebrany z parkingu w terminie 3 miesięcy od daty wydania dyspozycji jego usunięcia  

z drogi, firma prowadząca parking strzeżony powiadamia o tym fakcie Starostę, który następnie występuje do Sądu  

z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz Powiatu. 

 

Zgodnie z art. 130a ust. 10h ustawy Prawo o ruchu drogowym koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, 

oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu  

do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia 

pojazdu. 
 

 


