
              Uchwała Nr VI/73/2019
Rady Miasta Kalisza 

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia na 2019 rok 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 (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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)
w związku z obwieszczeniem Ministra Rozwoju i  Finansów z dnia 14 sierpnia 2018 r.  w
sprawie  ogłoszenia  obowiązujących  w  2019  r.  maksymalnych  stawek  opłat  za  usunięcie
pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M.P. z 2018 r. poz. 802) 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 2019, 
w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 130a ust.  1 i ust. 2 ustawy  
z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, 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

          /…/
dr inż. Janusz Pęcherz 



Uzasadnienie
do Uchwały Nr VI/73/2019

Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia na 2019 rok 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 powiatu 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. Uchwała powinna również zawierać stawki
za odstąpienie  od usunięcia  pojazdu,  jeżeli  po wydaniu  dyspozycji  ustały przyczyny jego
usunięcia. Zgodnie z art. 130a ust. 6c ustawy Prawo o ruchu drogowym uchwalone stawki nie
mogą  być  wyższe  od  maksymalnych  stawek  ogłoszonych  na  dany  rok  przez  Ministra
Rozwoju i  Finansów, które zgodnie z obwieszczeniem z dnia 14 sierpnia 2018 nie  mogą
przekroczyć niżej podanych cen.

Lp. Rodzaj pojazdu Stawki
maksymalne
za usunięcie

Stawki maksymalne
za przechowywanie

1 rower lub motorower 115,00 zł 21,00 zł

2 motocykl 227,00 zł 28,00 zł

3 pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 494,00 zł 41,00 zł

4 pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t 616,00 zł 53,00 zł

5 pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t 871,00 zł 77,00 zł

6 Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t 1 284,00 zł 139,00 zł

7 pojazd przewożący materiały niebezpieczne 1 562,00 zł 204,00 zł

Z zawartego w art.  130a ust.  6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu
drogowym  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 dniu 7 stycznia br. na
stronie biuletynu publicznego Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu ogłoszony
został  przetarg  o sygnaturze  ZP.271.1.1.2019 pn.  „Usuwanie  pojazdów z drogi  na  terenie
miasta  Kalisza  i  ich  przechowywanie  na parkingu strzeżonym zgodnie z  ustawą Prawo o
ruchu drogowym z podziałem na trzy zadania”, w ramach którego zainteresowane podmioty
mogły  składać  oferty  cenowe  na  świadczenie  usług  dla  Miasta  Kalisza,  co  jednocześnie
stanowiło  rozeznanie  kosztów usuwania  i  przechowywania  pojazdów na  obszarze  Miasta
Kalisza,  
o  którym  mowa  w  art.  130a  ust.  6  ustawy  ww.  ustawy.  W  wyniku  przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono przedsiębiorcę, który złożył
ofertę  na realizację  dwóch zadań.  Zaproponowane kwoty nie  przekroczyły maksymalnych



stawek na rok 2019 ogłoszonych przez Ministra Rozwoju i Finansów i zostały wpisane do
niniejszej  uchwały.  W  związku  z  brakiem  ofert  na  zadanie  nr  3  -  Usuwanie  z  drogi  
i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów przewożących towary niebezpieczne,
jako stawki obowiązujące należy przyjąć stawki maksymalne, zgodne z powyższą tabelą. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione i konieczne,
aby móc sprawnie realizować zadania.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
                 /.../
  Grzegorz Kulawinek

       Wiceprezydent Miasta Kalisza



Załącznik do Uchwały Nr VI/73/2019
Rady Miasta Kalisza

z dnia 28 lutego 2019 r.

1. Wysokość opłaty za usunięcie pojazdu z dróg Miasta Kalisza.

Rodzaj pojazdu Stawki kwotowe opłat
za usunięcie, w zł brutto

rower lub motorower 100,00

motocykl 200,00

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 350,00

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t 550,00

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t 750,00

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t 1 100,00

pojazd przewożący materiały niebezpieczne 1 562,00

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 5,00

motocykl 5,00

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 10,00

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t 20,00

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t 30,00

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t 30,00

pojazd przewożący materiały niebezpieczne 204,00

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 50,00

motocykl 100,00

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 150,00

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t 200,00

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t 300,00

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t 300,00

pojazd przewożący materiały niebezpieczne 500,00



  Przewodniczący
         Rady Miasta Kalisza

           /…/
dr inż. Janusz Pęcherz 


