
UCHWAŁA NR IX/58/2019 

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO 

z dnia 19 września 2019r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania 

na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia 

od usunięcia pojazdu w 2020 roku 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 511 ) i art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.) w związku z Obwieszczeniem Ministra 

Finansów z dnia 01 sierpnia 2019r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2020 r. 

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

strzeżonym (Monitor Polski z 2019 r. poz. 735)  

Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Ustala się stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela w wysokości: 

1) rower lub motorower – 118 zł 

2) motocykl – 232 zł 

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 503 zł 

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 628 zł 

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 887 zł 

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 1308 zł 

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 1591 zł 

2. Ustala się stawki opłat za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego 

z drogi na koszt właściciela, za każdą dobę w wysokości: 

1) rower lub motorower – 22 zł 

2) motocykl – 29 zł 

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 42 zł 

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 54 zł 

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 79 zł 

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 142 zł 

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 208 zł 

 

§ 2. Wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, 

a następnie odstąpienia od jego usunięcia ustala się w wysokości: 

1) rower lub motorower – 59 zł 

2) motocykl – 116 zł 

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 252 zł 

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 314 zł 

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 444 zł 

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 654 zł 

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 796 zł 



§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiego. 

§ 4. Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

                                                                                  Wiceprzewodniczący Rady  

                                                                                     /-/Mariusz Kraszewski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


