
Uchwała Nr LV/734/2018 
Rady Miasta Kalisza 

z dnia 28 czerwca 2018 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na 
parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od 
wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. 

 
Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.)  oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.) w związku z 
obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia 
obowiązujących w 2018 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego 
parkowanie na parkingu strzeżonym (M.P. z 2017 r. poz. 772) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 
 

Ustala się wysokość stawek opłat za czynności związane z usuwaniem pojazdów z dróg 
i przechowywaniem tych pojazdów na parkingach strzeżonych oraz wysokość kosztów  powstałych 
w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2018, zgodnie z 
załącznikiem do niniejszej uchwały,  

 
§ 2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

  
§ 3. 

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

Przewodniczący  
Rady Miasta Kalisza 

       /…/ 
           Andrzej Plichta 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE  

do uchwały Nr LV/734/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018 r. 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na 
parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od 
wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. 
 Usuwanie pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym jest zadaniem własnym 
powiatu od dnia 21 sierpnia 2011 roku. Zgodnie z art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym, rada powiatu, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji 
powyższego zadania oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego miasta 
ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie usuniętych 
pojazdów na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów, które zobowiązany jest pokryć 
właściciel pojazdu również w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli po wydaniu 
dyspozycji usunięcia ustały przyczyny jego usunięcia. Stawki opłat i kosztów nie mogą być wyższe 
od maksymalnych stawek określonych w art. 130a ust. 6c ustawy Prawo o ruchu drogowym. 
 

 Z zawartego w art. 130a ust. 6 ustawy upoważnienia ustawowego wynika, że ustawodawca 
przyznał radzie powiatu kompetencję prawodawczą, jednak z koniecznością uwzględnienia dwóch 
kryteriów: konieczności sprawnej realizacji zadań w zakresie usuwania pojazdów z drogi oraz 
kosztów usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu. W miesiącu maju 
2018 r. przeprowadzono rozeznanie w zakresie cen, obowiązujących na terenie powiatu grodzkiego 
kaliskiego, za usługi usuwania i przechowywania pojazdów oraz cen za odstąpienie od wykonania 
dyspozycji usunięcia pojazdu, pobieranych  przez podmioty świadczące tego rodzaju usługi na 
terenie miasta Kalisza. 
 

 Mając na uwadze powyższe oraz w związku z opublikowaniem w dniu 3 sierpnia 2017 r. 
w Monitorze Polskim obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2017 r. w 
sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2018 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z 
drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym, zachodzi konieczność uchwalenia wysokości ww. 
stawek na 2018 r. przez Radę Miasta Kalisza. 
 

Porównanie średnich stawek opłat, obowiązujących na terenie powiatu grodzkiego kaliskiego,  za usunięcie 
pojazdu, przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym  oraz odstąpienie od usunięcia pojazdu 
z maksymalnymi stawkami  obowiązującymi w 2018 roku, ogłoszonymi w obwieszczeniu Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 25 lipca 2017 r., które może ustalić rada miasta. 

 
Lp. Rodzaj pojazdu Stawki kwotowe opłat 

za usunięcie pojazdu, w zł 
Stawki kwotowe opłat 

za odstąpienie od usunięcia 
pojazdu, w zł 

Stawki kwotowe opłat 
za przechowywanie pojazdu 

za 1 dobę, w zł 

x x średnie stawki 
obowiązujące 

na terenie 
powiatu  

kaliskiego 

stawki 
maksymalne 
ogłoszone 

w 
obwieszczeniu 

ministra 

średnie stawki 
obowiązujące 

na terenie 
powiatu  

kaliskiego 

stawki 
maksymalne 

średnie stawki 
obowiązujące 

na terenie 
powiatu  

kaliskiego 

stawki 
maksymalne 
ogłoszone 

w 
obwieszczeniu 

ministra 

1 rower lub motorower 114,33 113,00 70,00 113,00 11,67 20,00 

2 motocykl 269,67 223,00 128,17 223,00 16,67 27,00 

3 pojazd o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 3,5 t 

433,67 486,00 152,50 486,00 26,67 40,00 

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

642,17 606,00 261,50 606,00 38,33 52,00 

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

975,00 857,00 475,00 857,00 51,67 75,00 

6 Pojazd o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 16 

1250,00 1.263,00 605,00 1.263,00 83,33 136,00 

7 pojazd przewożący materiały 
niebezpieczne 

1650,00 1.537,00 775,00 1.537,00 70,00 200,00 

 



                 Prezydent 

            Miasta Kalisza 
                    /.../ 

Grzegorz Sapiński 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do Uchwały Nr LV/734/2018 
Rady Miasta Kalisza 

z dnia 28 czerwca 2018 r. 
 
 
 
1. Wysokość opłaty za usunięcie pojazdu z dróg Miasta Kalisza. 

 
Rodzaj pojazdu Stawki kwotowe opłat 

za usunięcie, w zł brutto 

rower lub motorower 113,00 

motocykl 223,00 

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 434,00 

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t 606,00 

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t 857,00 

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t 1250,00 

pojazd przewożący materiały niebezpieczne 1.537,00 

 
 
2. Wysokość opłaty za parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym, za każdą dobę 
przechowywania. 
 

Rodzaj pojazdu Stawki kwotowe opłat 
za przechowywanie, w zł brutto 

rower lub motorower 11,50 

motocykl 16,50 

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 26,50 

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t 38,50 

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t 51,50 

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t 83,50 

pojazd przewożący materiały niebezpieczne 70,00 

 
 
3. Wysokość kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia 
pojazdu. 
 

Rodzaj pojazdu Stawki kwotowe opłat 
za odstąpienie od usunięcia, w zł brutto 

rower lub motorower 70,00 

motocykl 128,00 

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 152,50 

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t 261,50 

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t 475,00 

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t 605,00 

pojazd przewożący materiały niebezpieczne 775,00 

 
 
 



Przewodniczący  
Rady Miasta Kalisza 

        /…/ 
            Andrzej Plichta 

 

 


