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UCHWAŁA NR XXV/.../2020 

RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu 
strzeżonym oraz o wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu 

obowiązujących w 2021 r. 

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2020r. poz. 920)  oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
(Dz. U. z 2020r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087 i 1517), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 
23 lipca 2020r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2021r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie 
pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M. P. z 2020r. poz. 670), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość opłat w roku 2021 za usunięcie pojazdów z drogi na wyznaczony przez Starostę 
Łódzkiego Wschodniego parking strzeżony: 

1) rower lub motorower – 100 zł; 

2) motocykl – 200 zł; 

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. – 440 zł; 

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. do 7,5 t. – 550 zł; 

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t. do 16 t. – 780 zł; 

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t. – 1150 zł; 

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 1400 zł; 

§ 2. 1. Ustala się wysokość opłat za przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym jako iloczyn ilości 
dni przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym i stawki kwotowej opłaty ustalonej w ust. 2. 

2. Ustala się następującą wysokość stawek kwotowych opłat za przechowywanie pojazdów na parkingu 
strzeżonym: 

1) rower lub motorower – za każdą dobę przechowywania – 15 zł; 

2) motocykl – za każdą dobę przechowywania – 22 zł; 

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. – za każdą dobę przechowywania –     33 zł; 

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. do 7,5 t. – za każdą dobę 
przechowywania – 45 zł; 

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t. do 16 t. – za każdą dobę 
przechowywania – 65 zł; 

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t. – za każdą dobę przechowywania - 

120 zł; 

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – za każdą dobę przechowywania – 180 zł;   

3. Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym. 

§ 3. Ustala się wysokość kosztów powstałych wskutek wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, w przypadku 
odstąpienia od usunięcia pojazdu z powodu ustania przyczyn jego usunięcia w wysokości 50% opłaty za 
usunięcie pojazdu określonej w § 1 z uwzględnieniem rodzaju pojazdu. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

 
 

Sławomir Sokołowski 
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Uzasadnienie

Rada Powiatu, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań polegających na usuwaniu pojazdów
z dróg na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w przypadkach określonych w ustawie Prawo o ruchu
drogowym oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów, ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość
opłat za usuwanie z dróg oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym ww. pojazdów oraz wysokość kosztów
powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu o ile w trakcie wykonywania tej czynności ustaną
przyczyny jego usunięcia. Ustalone opłaty nie mogą być wyższe niż maksymalna wysokość stawek kwotowych
opłat ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na każdy rok
kalendarzowy.

Jako podstawę do ustalenia wysokości opłat na 2021 r. przyjęto relację dochodów Powiatu uzyskanych
z realizacji ww. zadania w odniesieniu do ponoszonych kosztów powstałych w związku z powierzeniem ich
wykonywania zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych podmiotowi zewnętrznemu. Z uwagi na dużą
zmienność dochodów i wydatków występujących w poszczególnych latach spowodowaną kompilacją
co najmniej trzech podstawowych zmiennych tj. ilości wydanych dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi,
stosunku ilości pojazdów odebranych przez właścicieli do ilości pojazdów podlegających procedurze
przepadku na rzecz Powiatu oraz struktury rodzajowej usuniętych pojazdów, dla rzetelnej oceny stosunku
dochodów do wydatków przyjęto do analizy cały okres obowiązywania dotychczasowej trzyletniej umowy
o świadczenie usług usuwania i parkowania pojazdów, która wygasła w dniu 1 kwietnia 2020 r.

Na podstawie dokumentów księgowych dochody Powiatu z tytułu opłat za usuwanie i przechowywanie
pojazdów usuniętych z dróg powiatu łódzkiego wschodniego w okresie od 2 kwietnia 2017 r. do
1 kwietnia 2020 r. wyniosły łącznie 103 874,53 zł, natomiast wydatki Powiatu z tytułu wykonania umowy
nr 87/2017 r. zawartej z podmiotem świadczącym na rzecz Powiatu ww. usługi wyniosły łącznie 107 879,02 zł.
Zatem, w analizowanym okresie, dochody Powiatu w stosunku do wydatków stanowiły 96,3%. Nowa umowa,
obowiązująca od 2 kwietnia br., ustala wyższe niż dotychczasowe koszty realizacji usługi, jednakże
uwzględniając zmianę struktury usuwanych pojazdów ze znacznym zwiększeniem ilości pojazdów
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t w związku ze zlokalizowaniem przez Wojewódzką Inspekcję
Transportu Drogowego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego stałego punktu kontroli pojazdów na węźle
autostrady A1 i drogi ekspresowej S8,tj. pojazdów, których czas przechowywania na parkingu strzeżonym jest
krótki, proponuje się pozostawienie wysokości opłat w roku 2021 w wysokości obowiązującej w roku 2020.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: F01D3978-9432-4EFF-A870-2595874EA1B8. projekt Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Punkt 1
	Paragraf 1 Punkt 2
	Paragraf 1 Punkt 3
	Paragraf 1 Punkt 4
	Paragraf 1 Punkt 5
	Paragraf 1 Punkt 6
	Paragraf 1 Punkt 7

	Paragraf 2
	Paragraf 2 Ustęp 2
	Paragraf 2 Ustęp 2 Punkt 1
	Paragraf 2 Ustęp 2 Punkt 2
	Paragraf 2 Ustęp 2 Punkt 3
	Paragraf 2 Ustęp 2 Punkt 4
	Paragraf 2 Ustęp 2 Punkt 5
	Paragraf 2 Ustęp 2 Punkt 6
	Paragraf 2 Ustęp 2 Punkt 7

	Paragraf 2 Ustęp 3

	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 5

	Załącznik

