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UCHWAŁA NR LI/.../2022 

RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

z dnia 24 listopada 2022 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 2023 r. 

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 988; z 2020 r. poz. 1517; z 2021 r. poz. 1997 i 2328, z 2022 r. poz. 1022, 1768 i 1783), 
w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących 
w 2023 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym 
(M. P. z 2022 r. poz. 738), uchwala się co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość opłat w roku 2023 za usunięcie pojazdów z drogi na wyznaczony przez Starostę 
Łódzkiego Wschodniego parking strzeżony: 

1) rower lub motorower – 51 zł; 

2) motocykl – 100 zł; 

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. – 215 zł; 

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. do 7,5 t. – 268 zł; 

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t. do 16 t. – 379 zł; 

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t. – 558 zł; 

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 679 zł; 

8) hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego – 51 zł. 

§ 2. 1. Ustala się wysokość opłat za przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym jako iloczyn ilości 
dób 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 – 5 zł; 

2) motocykl – za każdą dobę przechowywania – 10 zł; 

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. – za każdą dobę przechowywania –  19 zł; 

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. do 7,5 t. – za każdą dobę przechowywania – 24 zł; 

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t. do 16 t. – za każdą dobę przechowywania – 29 zł; 

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t. – za każdą dobę przechowywania –38 zł; 

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – za każdą dobę przechowywania – 95 zł; 

8) hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego – 5 zł. 

§ 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. 

 

   

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 ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg 

przyjęto faktyczne koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze powiatu łódzkiego 

wschodniego ustalone w oparciu o zawartą umowę z podmiotem zewnętrznym. Wysokość 

wynagrodzenia za usuwania pojazdów w zawartej umowie została ustalona jako iloczyn liczby 

kilometrów przebytych przez zestaw holowniczy w związku z wykonaniem dyspozycji usunięcia 

pojazdu i zaoferowanej w postępowaniu stawki za 1 km przebytej trasy w wysokości 5,00 zł (netto), 

powiększonej o należny podatek VAT. Na etapie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia 

publicznego na ww. usługę, zamawiający zdefiniował usuwanie pojazdów z dróg poprzez obowiązek 

wykonania nw. czynności: 

− dojazd do wskazanego miejsca oraz podjęcie czynności związanych z załadunkiem pojazdu 

lub jego części w czasie nie dłuższym niż 60 minut licząc od momentu przyjęcia dyspozycji, 

− załadunek, transportowanie i wyładunek pojazdów lub ich części w ruchu ciągłym 

tj. 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, 

− usunięcie pojazdu lub jego części na strzeżony parking Wykonawcy, 

− zabezpieczenie pojazdu lub jego części przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą 

w czasie transportu na wskazany parking. 

 

Oferowane w postępowaniu stawki opłat za 1 km przebytej trasy zestawu holowniczego stanowią 

uśrednioną kwotę usługi usuwania pojazdów z dróg w zakresie wskazanym w umowie 

z uwzględnieniem wyszczególnionych w ustawie Prawo o ruchu drogowym rodzajów pojazdów.  

W okresie od dnia 02.04.2020 r. do dnia 30.09.2022r. rozliczono z wykonawcą 113 usunięć pojazdów 

z dróg na terenie powiatu łódzkiego wschodniego za łączne wynagrodzenie wykonawcy w kwocie 

33 308,40 zł (brutto), co daje średni koszt jednego usunięcia w wysokości 287,14 zł (brutto). 

Przy ustaleniu stawki opłat za usunięcie każdego z rodzajów pojazdów dokonano przyporządkowania 

kosztu usunięcia każdego z rodzajów pojazdów z zachowaniem proporcji do przyjętych ustawą 

maksymalnych stawek opłat za usunięcie każdego z wymienionych w niej rodzajów pojazdów 

w sposób następujący: 

1. średnia maksymalna stawka opłat za usuniecie pojazdu z drogi (ustalona na podstawie 

maksymalnych stawek opłat na 2023 r. określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących 

w 2023 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu 

strzeżonym (M. P. z 2022 r. poz. 738) wynosi:  

(144 + 281 + 606 + 757 + 1069 + 1576 + 1917 + 144) : 8 = 6494 : 8 = 811,75 zł 
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2. Stosunek rzeczywistego średniego kosztu jednego usunięcia pojazdu z drogi do średniej 

maksymalnej stawki opłat (wskaźnik proporcjonalności) wynosi: 

287,14 : 811,75 = 0,354 

 
3. Stawki opłat za poszczególne rodzaje pojazdów z uwzględnieniem proporcji do maksymalnych 

stawek opłat w 2023 r. zaokrąglone w górę do pełnych złotych wynoszą: 

 

L.p. Typ pojazdu 

Stawka maksymalna 

na 2023 r. /zł/  

brutto 

Wskaźnik 

proporcjonalności 

Przyjęta 

stawka opłat 

/zł/ brutto 

1 rower lub motorower 144 

0,354 

51 

2 motocykl 281 100 

3 
pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej do 3,5 t: 
606 215 

4 

pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej  

3,5 t do 7,5 t: 

757 268 

5 

pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej  

7,5 t do 16 t: 

1069 379 

6 

pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej  

16 t: 

1576 558 

7 
pojazd przewożący materiały 

niebezpieczne: 
1917 679 

8 

hulajnoga elektryczna lub 

urządzenie transportu 

osobistego 

144 

 

51 

 ∑ 6 494 
 

2 301 

 

Wysokość wynagrodzenia za przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym Wykonawcy ustalono 

w zawartej umowie jako iloczyn liczby dni przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym, 

współczynnika kategorii pojazdu „A” oraz zaoferowanej w postępowaniu stawki opłaty w wysokości 

15,00 zł. (netto) za każdą rozpoczętą dobę parkowania powiększonej o należny podatek VAT.  

 Ustalono następujące współczynniki kategorii pojazdu „A”: 

− rower lub motorower:                                                                                      0,25 

− motocykl (w tym skuter):                                                                                 0,50 

− pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t  

(w tym czterokołowiec i ciągnik rolniczy):                                                     1,00 

− pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 – 7,5 t:                                      1,25  

− pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 7,5 – 16 t:                                       1,50 

− pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t:                                  2,00 

− pojazd przewożący ładunek niebezpieczny:                                                     5,00 

− hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego           0,25 
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Stawki opłat za poszczególne typy pojazdów z uwzględnieniem wynagrodzenia wykonawcy 

wynikającego z zawartej umowy zaokrąglone w górę do pełnych złotych wynoszą odpowiednio : 

 

L.p. Typ pojazdu 

Współczynnik 

kategorii pojazdu 

A  

 

Stawka opłaty 

wynikająca z umowy 

/zł/ brutto 

Przyjęta 

stawka opłat 

/zł/ brutto 

1 rower lub motorower 0,25 

15,00 ×1,23  

= 18,45 

5,00 

2 motocykl 0,50 10,00 

3 
pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej do 3,5 t: 
1,00 19,00 

4 

pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej  

3,5 t do 7,5 t: 

1,25 24,00 

5 

pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej  

7,5 t do 16 t: 

1,50 28,00 

6 

pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej  

16 t: 

2,00 37,00 

7 
pojazd przewożący materiały 

niebezpieczne: 
5,00 93,00 

8 

hulajnoga elektryczna lub 

urządzenie transportu 

osobistego 

0,25 5,00 

 

 

Zaproponowane w uchwale stawki opłat, zarówno za usuwanie jak i przechowywanie pojazdów, 

są niższe niż maksymalne stawki opłat ustalone w obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy 

i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2023 r. 

maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym 

(M. P. z 2022 r. poz. 738). 
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