
Odbiór pojazdu usuniętego z drogi i umieszczonego na parkingu 

strzeżonym w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo 

o ruchu drogowym w 2018 roku 

Miejsce złożenia dokumentów 

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Paderewskiego 1B, Wydział Komunikacji 

i Transportu pokój nr 5. 

Wymagane dokumenty: 

 

Odbioru pojazdu z parkingu strzeżonego dokonuje się na wniosek strony po dokonaniu opłaty 

za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz po okazaniu: 

1. Pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez właściciela pojazdu w przypadku gdy strona 

działa przez pełnomocnika. 

2. Dowodu tożsamości osoby odbierającej pojazd. 

3. Zezwolenia wystawionego przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu. 

Opłaty: 

1. Wysokość opłat za usunięcie pojazdów z dróg, ich przechowywanie za każdą rozpoczętą 

dobę na parkingu strzeżonym oraz koszt odstąpienia od usunięcia wynosi: 

a) rower lub motorower – za usunięcie – 113 zł, - za każdą dobę przechowywania – 20 zł, 

odstąpienie – 56 zł; 

b) motocykl - za usunięcie – 223 zł, - za każdą dobę przechowywania – 27 zł, odstąpienie – 

111 zł 

c) pojazd o d.m.c. do 3,5 t – za usunięcie – 486 zł, - za każdą dobę przechowywania – 40 zł, 

odstąpienie – 243 zł; 

d) pojazd o d.m.c. powyżej 3,5 t do 7,5 t– za usunięcie – 606 zł, - za każdą dobę 

przechowywania – 52 zł, odstąpienie – 303 zł; 

e) pojazd o d.m.c. powyżej 7,5 t do 16 t – za usunięcie – 857 zł, - za każdą dobę 

przechowywania – 75 zł, odstąpienie – 428 zł; 

f) pojazd o d.m.c. powyżej 16 t – za usunięcie – 1263 zł- za każdą dobę przechowywania – 

136 zł, odstąpienie – 631 zł; 

g) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – za usunięcie – 1537 zł, - za każdą dobę 

przechowywania - 200 zł, odstąpienie – 768 zł  

Opłaty dokonuje się po złożeniu wniosku gotówkowo lub bezgotówkowo w kasie Starostwa 

Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim lub  przelewem na rachunek bankowy nr 

21 8009 1046 0019 8904 2002 0003  z wpisem; Opłata komunikacyjna za usunięcie 

i parkowanie pojazdu o nr rej. ……………….. 

Termin załatwienia sprawy: 

W dniu uiszczenia opłaty następuje wydanie pojazdu.  

 

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy: 

 

Inspektor Wydziału Komunikacji i Transportu – Iwona Felczak, pok. 5, tel. (22) 765 32 85. 

Godziny pracy urzędu: poniedziałek 9.00 – 16.00, wtorek – piątek 8.00 – 16.00. 



 

 

Tryb odwoławczy: 

 

Nie dotyczy  

 

Inne uwagi: 

 
1. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika jest wymagany jeżeli 

wnioskodawca nie występuje w sprawie osobiście.  

2. Opłata skarbowa od udzielenia pełnomocnictwa nie jest wymagana gdy pełnomocnictwo 

udzielone jest małżonkowi, rodzeństwu, wstępnemu lub zstępnemu. 

 

 

Podstawa prawna: 

 

1. Ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. - (Dz.U.2017r.1260 ze zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. 

w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub 

porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej 

(Dz.U.2011.143.846 ze zm.) 

3. Uchwała  Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXXIII/219/2017 z dnia 14 września 2017 r. 

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 2018 roku  

 

Informacja: 

 

Parking strzeżony dla pojazdów usuniętych z dróg na obszarze powiatu 

nowodworskiego od 1 stycznia 2018 roku znajduje się w Nowym Modlinie 45 gmina 

Pomiechówek i będzie prowadzony przez firmę EKO ZYSK 1 Spółka z.o.o. 

Tel. (22) 785 59 99 lub 502 530 738. 

Przed odebraniem pojazdu należy wnieść opłatę za jego usunięcie i przechowywanie 

oraz udać się do uprawnionego podmiotu ( Policja, Straż Miejska itp.) wydającego 

dyspozycję usunięcia pojazdu w celu uzyskania zezwolenia na odbiór pojazdu 

z parkingu. 

 


