
UCHWAŁA NR XI/63/2021 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdu. 

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

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.), art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 

Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2021.450) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących 

w 2022 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na 

parkingu strzeżonym (MP z 2021 r., poz. 721) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Ustala się wysokość opłat za czynności związane z usuwaniem pojazdów znajdujących się na 

terenie Powiatu Nowodworskiego i przechowywaniem tych pojazdów na parkingu 

strzeżonym w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały. 

§ 2. 

1. Ustala się wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu,                         

a następnie odstąpienia od jego usunięcia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do 

uchwały. 

2. Ustala się na 2022 r. wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia 

pojazdu, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania ustaną 

przyczyny jego usunięcia - w wysokości 50% opłaty określonej w § 1 uchwały, z 

uwzględnieniem rodzaju pojazdu. 

§ 3. 

Traci moc uchwała Nr I/14/2021 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 

stycznia 2021r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdu (Dz. U. Woj. 

Pomorskiego z 16 lutego 2021 r., poz 661). 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. 

§ 5. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i 

wchodzi w życie z dniem 1stycznia 2022 roku. 

                                                                            Przewodniczący Rady 

                                                                                            (-) 

                                                                               Robert Ciżmowski 



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/63/2021 

Rady Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim z dnia 30 listopada 2021 r. 

Stawki opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu. 

 

L.p. Rodzaj pojazdu Opłata za usunięcie 

pojazdu w zł 

Opłata za każdą 

dobę 

przechowywania 

pojazdu w zł 

1. Rower lub motorower 128 zł 24 zł 

2. Motocykl 251 zł 33 zł 

3. Pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej do 3,5 t 

542 zł 46 zł 

4. Pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t 

677 zł  60 zł 

5. Pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t 

 956 zł  86 zł 

6. Pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 16 t 

              1409 zł 154 zł 

7. Pojazd przewożący materiały 

niebezpieczne 

              1714 zł 225 zł 

8. Hulajnoga elektryczna lub urządzenie 

transportu osobistego 

 128 zł   24 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/63/2021 

Rady Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim z dnia 30 listopada 2021 r. 

Koszty w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. 

 

L.p. Rodzaj pojazdu Opłata w zł 

1. Rower lub motorower    64 zł 

2. Motocykl 126 zł 

3. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t  271 zł 

4. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 

t do 7,5 t 

 339 zł 

5. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 

t do 16 t 

 478 zł 

6. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 

t 

 705 zł 

7. Pojazd przewożący materiały niebezpieczne  857 zł 

8. Hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu 

osobistego 

   64 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Art. 130a ust 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. 

Dz.U.2021.450) stanowi, że rada powiatu biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji 

zadań związanych z usuwaniem z drogi pojazdu oraz kosztów usuwania i przechowywania 

pojazdu na obszarze powiatu w drodze uchwały corocznie ustala wysokość opłat i kosztów 

usunięcia i przechowywania pojazdu. Wysokość ustalonych opłat i kosztów nie może być 

wyższa niż maksymalna kwota za usunięcie pojazdu, o których mowa w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” określająca corocznie maksymalne 

stawki opłat stanowiące dochód własny powiatu. 

Art. 130a ust. 6c cytowanej ustawy stanowi, iż minister do spraw finansów 

publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej „Monitor Polski” maksymalne stawki opłat. Stawki na rok 2022 ogłoszone zostały w 

„Monitorze Polskim” z dnia 5 sierpnia 2021 r., poz. 721. W projekcie uchwały 

zaproponowano stawki zgodne z obwieszczeniem, o którym mowa wyżej.  

Przedstawiony projekt uchwały jest zgodny z założeniami Strategii rozwoju Powiatu 

Nowodworskiego na lata 2015-2024, obszar priorytetowy: Kapitał Przestrzenny i 

Infrastruktury (P3); cel strategiczny CS.3.1 Rozwinięta infrastruktura transportowa/drogowa, 

techniczna i przeciwpowodziowa, cel operacyjny: CO.3.1.1. Rozwój i modernizacja 

infrastruktury drogowej i rowerowej. Mniejsze negatywne oddziaływanie transportu                      

na środowisko i wyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu użytkowania dróg na terenie 

powiatu. 

Kalkulacja kosztów za rok 2020 

Roczne wpływy wynikające z opłat od właściciel odholowanych pojazdów, oraz z likwidacji 

pojazdów przekazanych na własność Powiatu w wyniku Postanowień Sądu Rejonowego w 

Malborku, wyniosły: 18.302,79 zł. 

Roczne koszty wynikające z wykonania 2 wycen przejętych pojazdów (180,00 zł), opłat 

sądowych (240,00 zł), oraz z umowy zawartej z Robertem Berankiem na holowanie 

i przechowywanie pojazdów (73.800,00 zł), wyniosą razem: 74.220,00 zł.  

Różnica kwot (na minus) – 55.917,21 zł.  

 



Kalkulacja kosztów za rok 2021 

Roczne wpływy wynikające z opłat od właściciel odholowanych pojazdów, oraz z likwidacji 

pojazdów przekazanych na własność Powiatu w wyniku Postanowień Sądu Rejonowego w 

Malborku   wyniosą: 22.766,52 zł. 

Roczne koszty wynikające z wykonania 3 wycen przejętych pojazdów (270,00 zł), opłat 

sądowych (360,00 zł), oraz z umowy zawartej z Robertem Berankiem na holowanie 

i przechowywanie pojazdów (73.800,00 zł) wyniosą razem: 74.220,00 zł.  

Różnica kwot (na minus) – 51.663,48 zł.  

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 

                                                                                        Przewodniczący Rady 

                                                                                                         (-) 

                                                                                            Robert Ciżmowski 


