
Uchwała Nr XVII/289/2019 

Rady Miasta Kalisza 

z dnia 28 listopada 2019 r. 
 

w sprawie ustalenia na 2020 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) 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 1 sierpnia 2019 r. w sprawie 
ogłoszenia obowiązujących w 2020 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z 
drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M.P. z 2019 r. poz. 735) 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 2020  
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 
              /…/ 

             Tadeusz Skarżyński 
 
 



Uzasadnienie 
do Uchwały Nr XVII/289/2019 

Rady Miasta Kalisza 
z dnia 28 listopada 2019 r. 

 
w sprawie ustalenia na 2020 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. 130a ust. 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późń. zm.) usuwanie pojazdów oraz prowadzenie 
parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach, o których mowa w ust. 1-2, 
należy do zadań własnych powiatu. Starosta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych 
jednostek organizacyjnych lub powierza ich wykonywanie zgodnie z przepisami  
o zamówieniach publicznych. 

Zgodnie z art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym 
Rada Powiatu ustala corocznie wysokość opłat za usuwanie pojazdów z dróg, 
przechowywanie ich na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów powstałych w wyniku 
wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia, biorąc pod 
uwagę obwieszczenie ministra właściwego dla finansów publicznych w sprawie ogłoszenia 
maksymalnych stawek za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu 
strzeżonym. 
 Wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokość 
kosztów, które musi pokryć właściciel w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu są 
konsekwencją szczegółowej analizy przesłanek ustawowych oraz ich odniesienia do realiów 
powiatu. Zgodnie bowiem z art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o 
ruchu drogowym Rada Powiatu przy podejmowaniu uchwały w sprawie wysokości opłat 
ma obowiązek uwzględnienia kosztów usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze 
danego powiatu oraz konieczności sprawnej realizacji zadań związanych z usuwaniem 
pojazdów z dróg i ich przechowywaniem. Takie stanowisko potwierdza również wyrok 
Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie sygn. I OSK 1916/16 z dnia 13 stycznia 
2017 r.  
 Wobec powyższego, w celu ustalenia wysokości stawek na 2020 rok za usuwanie  
i przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz ustalenia kosztów w wyniku wydania 
dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od niej, należało wziąć pod uwagę ceny 
jednostkowe brutto za usunięcie pojazdu i ich przechowywanie wynikające z umowy zawartej 
w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy Miastem Kalisz – 
Miejskim Zarządem Dróg i Komunikacji w Kaliszu a przedsiębiorcą Jakubem Jabłońskim, 
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. PATROL Jakub Jabłoński z siedzibą 
ul. Braci Niemojowskich 43A, 62-800 Kalisz, obowiązującej od dnia 6 lutego 2019 r. do dnia 
31 grudnia 2020 r.  

W związku z brakiem podpisanej umowy na świadczenie usług na usuwanie z drogi 
i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów przewożących towary niebezpieczne, 
jako stawki obowiązujące należy przyjąć stawki maksymalne zawarte w Obwieszeniu 
Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2020 r. 
maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu 
strzeżonym. 



  Wysokość opłat przedstawiona w załączniku do uchwały uwzględnia przesłanki 
ustawowe oraz maksymalne stawki zawarte w Obwieszeniu Ministra Finansów z dnia  
1 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2020 r. maksymalnych stawek 
opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym.   
  Mając na uwadze ustawowy obowiązek corocznego ustalenia ww. stawek podjęcie 
uchwały jest zasadne. 

 
 

                  Prezydent  

             Miasta Kalisza 
            /.../ 

Krystian Kinastowski  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do Uchwały Nr XVII/289/2019 
Rady Miasta Kalisza 
z dnia 28 listopada 2019 r. 

 
 

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

 
L.p. Rodzaj pojazdu Stawki kwotowe opłat 

za usunięcie, w zł brutto 
1. Rower lub motorower 100,00 zł 
2. Motocykl 200,00 zł 
3. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 350,00 zł 
4. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t 550,00 zł 
5. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t 750,00 zł 
6. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t 1.100,00 zł 
7. Pojazd przewożący materiały niebezpieczne 1.591,00 zł 

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

Rodzaj pojazdu Stawki kwotowe opłat 
za przechowywanie, w zł brutto 

1. Rower lub motorower 5,00 zł 
2. Motocykl 5,00 zł 
3. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 10,00 zł 
4. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t 20,00 zł 
5. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t 30,00 zł 
6. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t 30,00 zł 
7. Pojazd przewożący materiały niebezpieczne 208,00 zł 

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

pojazdu. 
 
L.p
. 

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

1. Rower lub motorower 50,00 zł 
2. Motocykl 100,00 zł 
3. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 150,00 zł 
4. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t 200,00 zł 
5. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t 300,00 zł 
6. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t 300,00 zł 
7. Pojazd przewożący materiały niebezpieczne 500,00 zł 

 
 
 

    Przewodniczący 
Rady Miasta Kalisza 
             /…/ 

            Tadeusz Skarżyński 
 

 


