
DRUK NR 457 

projekt 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia ………… 2020 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie 

pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Konina w 2021 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.713 ze zm.) w związku 

z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 

z 2020,  

poz. 920) i art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym  

(Dz. U. z 2020 r., poz. 110 ze zm.) – Rada Miasta Konina u c h w a l a, co następuje: 

§ 1. Ustala się obowiązującą w roku 2021 wysokość opłat za czynności związane 

z usuwaniem pojazdów z dróg należących do miasta Konina i przechowywaniem tych 

pojazdów na parkingu strzeżonym o których mowa w art.130a ust 1-2 ustawy z dnia 

20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym: 

1) rower lub motorower: 

a) za usunięcie – 113 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania – 13 zł, 

2) motocykl: 

a) za usunięcie – 223 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania – 19 zł; 

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t: 

a) za usunięcie – 314 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania – 25 zł; 

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t: 

a) za usunięcie – 554 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania – 31 zł; 

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t: 



a) za usunięcie – 857 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania – 40 zł; 

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t: 

a) za usunięcie – 1263 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania – 74 zł; 

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne: 

a) za usunięcie – 1537 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania – 117 zł. 

§ 2. Ustala się wysokość kosztów powstałych w sytuacji odstąpienia od usuwania 

pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie kosztów, 

to koszty te ustala się w wysokości 50% stawek kwotowych opłat określonych w §1 

niniejszej uchwały z uwzględnieniem rodzaju pojazdu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.  

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego 

z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku 

 

  

 Przewodniczący  

          Rady Miasta Konina 

 

Tadeusz Wojdyński 

 

Opiniował radca prawny  

Radosław Szatkowski



 

UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr….  

Rady Miasta Konina 

z dnia ………… 2020 roku 

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie 

pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Konina w 2021 roku 

 

Usuwanie pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym jest 

zadaniem własnym powiatu. Materialno - prawną podstawę przedstawianej 

uchwały stanowi art. 130a  ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo ruchu 

drogowym. Zgodnie z tym przepisem rada miasta na prawach powiatu ustala 

corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat za usunięcie pojazdu i jego 

przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokość 

kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. 

Podejmując przedmiotową uchwałę należy uwzględnić, że wysokość 

ustalonych opłat nie może przekroczyć maksymalnych stawek kwotowych 

ustalonych w art. 130a ust. 6a Prawo o ruchu drogowym.  

Na każdy rok kalendarzowy Minister Finansów ogłasza, w drodze 

obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor 

Polski maksymalne stawki opłat. 

Po przeprowadzeniu analizy rynku stawek za usuwanie i przechowywanie 

pojazdów na terenie miasta Konina oraz przeanalizowaniu wysokości stawek 

za usuwanie i przechowywanie pojazdów wynikających z umów zawartych 

przez miasto Konin z przedsiębiorcą wyłonionym w zapytaniach ofertowych, 

postanowiono nie dokonywać zmian wysokości stawek opłat za usuwanie i 

przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Konina. 

Proponowane w uchwale stawki na rok 2021 nie przewyższają 

maksymalnej wysokości stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów – 

(Obwieszczenie 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). 

   Mając na uwadze ustawowy obowiązek ustalenia przez Radę wysokości 

opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów podjęcie uchwały jest 

uzasadnione. 

 Zastępca Prezydenta Miasta Konina 

 /-/Paweł Adamów  

 


