
         Projekt 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KATOWICE 

z dnia .................... .... r. 

w sprawie ustalenia 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. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1990 z późn. zm.) w związku z art. 18 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 

czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), po przeprowadzeniu 

konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 688 z późn. zm.). 

 

Rada Miasta Katowice 

uchwala: 

 

§ 1.  Ustalić na rok 2020 wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi na obszarze miasta Katowice oraz jego 

przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym. Wysokość opłat określa załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 2.  Ustalić wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie 

odstąpienia od jego usunięcia w wysokości: 

1. 50% opłaty określonej w załączniku za usunięcie pojazdu z uwzględnieniem rodzaju pojazdu  

w przypadku, gdy nie został rozpoczęty załadunek pojazdu, 

2. 80% opłaty określonej w załączniku za usunięcie pojazdu z uwzględnieniem rodzaju pojazdu  

w przypadku, gdy został rozpoczęty załadunek pojazdu. 

§  3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 



UZASADNIENIE 

 

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

z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.), Rada Miasta Katowice działając jako organ stanowiący samorządu powiatowego 

w oparciu o art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. 

zm.), ustala corocznie w drodze uchwały wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie, 

biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań w zakresie usuwania pojazdów z drogi oraz koszty 

usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu.. 

 Ustalona wysokość opłat powinna zawierać się w maksymalnych stawkach określonych przez Ministra 

Finansów, które na rok 2020 zostały ogłoszone obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2019 r. w 

sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2020 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego 

parkowanie na parkingu strzeżonym, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 

Polski” z dnia 6 sierpnia 2019 r. (M. P. z 2019 r. poz. 735). 

W oparciu o przywołane przepisy oraz wobec ogłoszenia przez Ministra Finansów nowych, 

obowiązujących w 2020 r. stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie należy podjąć stosowną 

uchwałę. W przedmiocie opłaty za usuniecie pojazdu z drogi należy dokonać szczegółowej kalkulacji 

uwzględniającej rzeczywiste koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze Miasta Katowice. 

Jednocześnie wskazać należy, iż przedmiotowa kalkulacja powinna zostać dokonana na etapie poprzedzającym 

prace nad uchwałą, a jej wyniki przedstawione właściwej komisji rady powiatu, przygotowującej projekt uchwały 

oraz samej radzie przed głosowaniem. To z kolei powinno znaleźć odzwierciedlenie w dokumentacji pracy 

komisji oraz rady. 

Biorąc powyższe pod uwagę sporządzone zostało zestawienie przedstawiające rzeczywiste koszty poniesione 

przez Miasto Katowice na przestrzeni ostatnich trzech lat. 

W okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku: 

- 1.105.884,20 zł (parkowanie i usuwanie pojazdów od 04-09-2010 r., przetargi na zbycie, druki  

     zapłaty) 

 - 177.207,75 zł (parkowanie i usuwanie pojazdów do 03-09-2010 r. - Skarb Państwa) 

 - 7.170,90 zł (oceny techniczne i wyceny pojazdów) 

 - 696,42 zł (ubezpieczenia pojazdów i uwierzytelnianie podpisów) 

Łącznie wydatki: 1.290.959,27 zł 

- 153.378,12 zł (wpływy z wpłat właścicieli pojazdów za holowanie i parkowanie łącznie, z   

   odsetkami) 

 - 16.500,00 zł (wpływ z dofinansowania przez NFOŚiGW) 

 - 21.471,10 zł (wpływ z tytułu demontażu i licytacji pojazdów z odsetkami) 

 - 210.332,98 zł (odszkodowanie od Wojewody za parkowanie pojazdów z odsetkami)  



Łącznie przychód: 401.682,20 zł 

W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku: 

 - 442.746,22 zł (parkowanie i usuwanie pojazdów od 04-09-2010 r., przetargi na zbycie, druki  

     zapłaty) 

 - 6.638,99 zł (oceny techniczne i wyceny pojazdów) 

 - 3.822,30 zł (ubezpieczenia pojazdów i uwierzytelnianie podpisów) 

Łącznie wydatki: 453.207,51 zł 

 - 189.677,02 zł (wpływy z wpłat właścicieli pojazdów za holowanie i parkowanie łącznie, z  

    odsetkami) 

 - 23.000,00 zł (wpływ z dofinansowania przez NFOŚiGW) 

 - 10.799,57 zł (wpływ z tytułu demontażu i licytacji pojazdów) 

Łącznie przychód: 223.476,59 zł  

W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 października 2019 roku: 

- 756.074,78 zł (parkowanie i usuwanie pojazdów od 04-09-2010 r., przetargi na zbycie, druki  

     zapłaty) 

 - 37.934,27 zł (parkowanie i usuwanie pojazdów do 03-09-2010 r. - Skarb Państwa) 

 - 6.272,80 zł (oceny techniczne i wyceny pojazdów) 

 - 761,83 zł (ubezpieczenia pojazdów i uwierzytelnianie podpisów) 

 - 21.039,32 zł (koszty zasądzone prawomocnym wyrokiem z odsetkami) 

Łącznie wydatki: 822.083,00 zł 

 - 274.152,59 zł (wpływy z wpłat właścicieli pojazdów za holowanie i parkowanie łącznie, z  

      odsetkami) 

 - 378.642,77 zł (odszkodowanie od Wojewody za parkowanie pojazdów z odsetkami) 

 - 12.837,82 zł (wpływ z tytułu demontażu i licytacji pojazdów) 

Łącznie przychód: 665.633,18 zł  

 

Przedstawiona powyżej szczegółowa kalkulacja kosztów stała się podstawą do ustalenia stawek opłat za 

usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na terenie na terenie Miasta Katowice. Rozważając specyfikę 

Katowic, ilość pojazdów usuniętych w latach poprzednich i odebranych bądź nieodebranych przez właścicieli 

oraz analizując rzeczywiste koszty usunięcia i przechowywania pojazdów poniesione przez powiat wzięto pod 

uwagę poszczególne elementy tychże kosztów, mając jednocześnie na uwadze sprawna realizację ustawowych 



zadań. Należy jednocześnie zaznaczyć, że przedmiotowe stawki nie mają charakteru karnego, tym niemniej 

stanowią one bezpośredni skutek zachowania niezgodnego z prawem, który zresztą taki skutek przewiduje.  

Biorąc powyższe pod uwagę, zasadnym jest ustalenie stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego 

parkowanie z uwzględnieniem przedstawionej kalkulacji i na poziomie stawek z lat poprzednich tj. 2016-2019, w 

wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.  



         Załącznik do Uchwały Nr……….. 

Rady Miasta Katowice 

z dnia…………………2020 r. 

 

Wysokość opłat za usunięcie pojazdu 

Tabela nr 1 

Rodzaj pojazdu Wysokość opłaty brutto 

rower lub motorower 110,00 zł 

motocykl 218,00 zł 

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony 476,00 zł 

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 7,5 tony 594,00 zł 

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 tony do 16 ton 841,00 zł 

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton 1239,00 zł 

pojazd przewożący materiały niebezpieczne 1508,00 zł 

 

Wysokość opłat za przechowywanie pojazdu 

Tabela nr 2 

Rodzaj pojazdu Wysokość opłaty brutto (stawka za dobę) 

rower lub motorower 19,00 zł 

motocykl 26,00 zł 

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony 39,00 zł 

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 7,5 tony 51,00 zł 

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 tony do 16 ton 73,00 zł 

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton 133,00 zł 

pojazd przewożący materiały niebezpieczne 196,00 zł 

 

 


