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UCHWAŁA NR ....................../20 

RADY MIASTA MYSŁOWICE 

z dnia 2 października 2020 r. 

w sprawie ustalenia na rok 2021 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego 
przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku 

odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 

i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 

oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 110 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia obowiązujących w 2021 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego 

parkowanie na parkingu strzeżonym (M.P. poz. 670) 

RADA MIASTA MYSŁOWICE 
uchwala: 

§ 1. Ustala się wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi na obszarze miasta Mysłowice 

oraz za jego parkowanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym w przypadkach określonych 

w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym:  

Lp.  Rodzaj pojazdu  
Stawka kwotowa  

za usunięcie pojazdu 
(zł)  

Stawka kwotowa 
za każdą dobę 

przechowywania 
pojazdu 

(zł)  
1  Rower lub motorower  110 20  

2  Motocykl  220 25  

3  Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t  480 40 

4  Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 
3,5 t do 7,5 t  

600 50  

5  Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 
7,5 t do 16 t  

845 75 

6  Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 
16 t  

1.250 135 

7  Pojazd przewożący materiały niebezpieczne  1.510 200 

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

a następnie odstąpienia od jego usunięcia w wysokości:  
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1) 50% stawki kwotowej za usunięcie pojazdu, określonej w § 1, z uwzględnieniem rodzaju pojazdu 

w przypadku, gdy nie został rozpoczęty załadunek pojazdu lub został rozpoczęty, ale pojazd nie został 

załadowany na lawetę, 

2) 80% stawki kwotowej za usunięcie pojazdu, określonej w § 1, z uwzględnieniem rodzaju pojazdu 

w przypadku, gdy pojazd został załadowany na lawetę. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.  

§ 4. Z dniem 31 grudnia 2020 r. traci moc Uchwała Nr XV/219/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia  

28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia na rok 2020 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi 

i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku 

odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.  

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie  

z dniem 1 stycznia 2021 r.  

   

  
 

Prezydent Miasta Mysłowice 
 
 

Dariusz Wójtowicz 
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Uzasadnienie

Przepis art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U.

z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) zawiera delegację dla rady powiatu do określenia corocznie wysokości

opłat za usuwanie pojazdów z dróg, przechowywanie ich na parkingu strzeżonym oraz do określenia

wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia

od usunięcia pojazdu.

Ustawodawca w art. 130a ust. 6a określił maksymalną wysokość stawek kwotowych opłat

za usuwanie i przechowywanie pojazdów. Maksymalne stawki opłat, obowiązujące w danym roku

kalendarzowym, ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym

wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym

stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (ust. 6b).

W celu zapewnienia sprawnej realizacji zadań wynikających z art. 130a ww. ustawy należy przyjąć

stawki określone w ustawie. Opłaty te będą dotyczyły osób, które naruszają przepisy i swoim

postępowaniem utrudniają ruch lub stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla innych uczestników

ruchu. Zgodnie z ustawą, opłaty stanowią dochód powiatu.

Przy określaniu kosztów, w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, należało wziąć pod uwagę

koszt dojazdu do miejsca zdarzenia, jak również podjęte czynności, tj. załadunek i wyładunek

pojazdu.

Na wysokość kosztów wpływ ma także czas pracy kierowcy, zużycie paliwa oraz zaangażowanie

specjalistycznego sprzęt.

Wysokość stawek nie przekracza maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego

parkowanie na parkingu strzeżonym ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca

2020 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2021 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie

pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M.P. poz. 670).
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