
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DROGI 

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

Prawo o ruchu drogowym. 

ODBIÓR POJAZDU 

Pojazd usunięty z drogi na podstawie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 

Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) na koszt 

właściciela umieszcza się na wyznaczonym przez Starostę Nowodworskiego parkingu 

strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i przechowywanie. 

Lokalizacja parkingu strzeżonego: 

„ROBMAR” Auto Części Robert Daniel Beranek  

82-100 Nowy Dwór Gdański,  Orłowo 17 B 

tel. 781 937 704 oraz 880 349 469 

http://www.robert-beranek.holowania.pl/ 

1. Odbiór pojazdu odholowanego na parking strzeżony na podstawie dyspozycji Policji 

możliwy jest dopiero po uiszczeniu opłaty za jego usunięcie z drogi (holowanie) 

i przechowywanie na parkingu strzeżonym. 

2. Opłaty pobiera: „ROBMAR” Auto Części Robert Daniel Beranek, 82-100 Nowy 

Dwór Gdański, Orłowo 17 B 

3. Stawki opłat za usuwanie pojazdów z dróg oraz ich przechowywanie na parkingu 

strzeżonym na obszarze Powiatu Nowodworskiego ustala corocznie w drodze uchwały 

Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. 

4. Aktualnie (na dzień 08.01.2014r.), w tym zakresie obowiązuje UCHWAŁA NR 

XXXII/221/2013 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 29 

listopada 2013r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdu. Link: 

http://www.bip.nowydworgdanski.pl/92,uchwaly-rady-powiatu.html?wiecej=1606  

5. Warunkiem odbioru pojazdu z w/w parkingu jest okazanie przez osobę uprawnioną: 

1) zezwolenia wystawionego przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia 

pojazdu (Policja, Straż Miejska), 

2) dokumentu tożsamości, 

3) dokumentu upoważniającego do używania pojazdu (np. dowód rejestracyjny, 

pozwolenie czasowe, pokwitowanie  wydane w zamian za zatrzymany dowód 

rejestracyjny lub pozwolenie czasowe),  

4) dowodu zapłaty za całkowite koszty usunięcia i przechowywania pojazdu. 

http://www.robert-beranek.holowania.pl/
http://www.bip.nowydworgdanski.pl/92,uchwaly-rady-powiatu.html?wiecej=1606


6. Po uiszczeniu opłaty, w celu odbioru pojazdu należy udać się na parking strzeżony 

prowadzony przez Firmę „ROBMAR” Auto Części Robert Daniel Beranek, 82-100 

Nowy Dwór Gdański, Orłowo 17 B. 

7. Pojazd z parkingu odbiera właściciel (posiadacz) wskazany w dowodzie 

rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód 

rejestracyjny (pozwolenie czasowe). 

 

W A Ż N E 

Zgodnie z art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym, nieodebranie pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia z drogi 

(w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 lub 2 w/w ustawy) spowoduje, że Starosta 

Nowodworski wystąpi do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku przedmiotowego pojazdu 

na rzecz Powiatu Nowodworskiego. 

W przypadku orzeczenia przepadku pojazdu na rzecz Powiatu nowodworskiego koszty 

związane z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem 

pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia 

postępowania zostaną ściągnięte od właściciela pojazdu w trybie i na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1015). Decyzję o zapłacie tych kosztów wydaje Starosta 

Nowodworski. 

W związku z powyższym, jeżeli Twój pojazd w trybie art. 130a ust. 1 lub 2 ustawy 

z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 

1137 z późn. zm) został usunięty na parking strzeżony, nie czekaj aż kwota na rachunku za 

jego usunięcie i przechowanie przekroczy wartość pojazdu. Odbierz go i pokryj należność, 

póki rachunek nie sięgnie tysięcy złotych! Postępowanie może trwać wiele miesięcy - przez 

cały czas rosną koszty, które obciążają właściciela (posiadacza) pojazdu. 

 


