UCHWAŁA NR ………………
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia ……………….. 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia obowiązującej w 2019 r. wysokości opłat za
usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości
kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.)
Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Nr LIV-599/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie ustalenia obowiązującej w 2019 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi
i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku
odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz.
10149), zmienionej uchwałą Nr II-12/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 grudnia
2018 r., § 1 ust. 1 pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t
- 12,30 zł”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

UZASADNIENIE
Wprowadzona uchwałą zmiana stawki opłaty za przechowywanie na parkingu strzeżonym
pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t jest adekwatna do ponoszonych aktualnie
przez Powiat Wołomiński rzeczywistych kosztów z tytułu przechowywania tych pojazdów,
usuniętych z drogi w przypadkach określonych w art. 130 a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo o ruchu
drogowym. Podjęcie niniejszej uchwały wynika z zawarcia nowej umowy z Wykonawcą
prowadzącym parking strzeżony dla pojazdów usuniętych administracyjnie z dróg na terenie
powiatu wołomińskiego. Podejmując uchwałę uwzględniono orzecznictwo sądów
administracyjnych z 2017 i 2018 roku, zgodnie z którym organ samorządu podejmując uchwałę
w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie winien kierować się
jedynie przesłankami materialnoprawnymi określonymi w art. 130a ust. 6 Prawa o ruchu
drogowym tj. koniecznością sprawnej realizacji zadań w zakresie usuwania pojazdów z dróg
i przechowywania tych pojazdów na parkingach strzeżonych oraz kosztami usuwania
i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu. Orzecznictwo wyklucza
jednocześnie możliwość kierowania się innymi względami. Wobec powyższego zasadne jest,
aby uchwała zawierała stawki opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów dostosowane do
rzeczywistych kosztów ponoszonych przez powiat.

