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KARTA INFORMACYJNA NR KM.0143.7.2018
NAZWA SPRAWY:
Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a Ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

PODSTAWA PRAWNA:
1.

art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz.1260, t.j., ze zm.),

2.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie
usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego
albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 143, poz. 846).

I. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela, na podstawie dyspozycji wydanej przez uprawnione
podmioty (zgodnie z art. 130a ustawy) w przypadku:
1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża
bezpieczeństwu;
2) nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia,
jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c ustawy;
3) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu
drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest
ruch takiego pojazdu;
4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby
niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób wymienionych w art. 8 ust. 2 ustawy;
5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie
usunięty na koszt właściciela;
6)kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano
prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i
posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że otrzymała ona pokwitowanie, o którym mowa
a art. 135 ust. 2.

II. Pojazd może być również usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości
zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:
1)kierowała nim osoba:
a)znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do
alkoholu;
b)nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;
2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza
wymagania ochrony środowiska.
III. Ponadto pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji
ratowniczej.
IV. Zgodnie z art. 130a ust. 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym od usunięcia pojazdu odstępuje się,
jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego
usunięcia. Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadkach, o których mowa w ust. 1-2,
spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu. Z kolei art. 130a ust.
10h stanowi, że koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem
pojazdu, powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania, ponosi osoba
będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 10d i 10i.
Jednakże, zgodnie z ust. 10i tego artykułu, jeżeli w chwili usunięcia pojazd znajdował się we władaniu osoby
dysponującej nim na podstawie innego niż własność tytułu prawnego, osoba ta jest zobowiązana solidarnie do
pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 10h. Zatem rozstrzygnięcie związane z odstąpieniem od usunięcia
pojazdu dotyczy obowiązku solidarnego stron.
V. Podmioty uprawnione do wydania dyspozycji przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi:
1) policjant – w sytuacjach, o których mowa w ust. 1–3 ustawy;
2) strażnik gminny (miejski) – w sytuacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5 ustawy;
3) osoba dowodząca akcją ratowniczą – w sytuacji, o której mowa w ust. 3 ustawy.

WYMAGANE DOKUMENTY DO ODBIORU POJAZDU Z PARKINGU
- zezwolenie wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu,
- dokument potwierdzający tożsamość,
- dokument upoważniający do używania pojazdu (np. dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, pokwitowanie
wydane w zamian za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe),
- dowód zapłaty za całkowite koszty usunięcia i przechowywania pojazdu na parkingu. Wysokość opłaty za
usunięcie pojazdu i przechowywanie na parkingu nalicza właściciel lub pracownik parkingu, według stawek
wynikających z Uchwały Rady Powiatu Węgrowskiego.
Pojazd wydawany jest wyłącznie po okazaniu dowodu uiszczenia całkowitej opłaty za usunięcie i
przechowywanie pojazdu oraz osobie wskazanej w upoważnieniu lub właścicielowi (posiadaczowi) wskazanemu

w dowodzie rejestracyjnym pojazdu lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwoleniu
czasowym.
Wpłatę należności za całkowite koszty usunięcia i przechowywania pojazdu na parkingu należy dokonać
w Kasie Starostwa Powiatowego lub bezpośrednio na konto Starostwa Powiatowego w Węgrowie, nr
konta: 44 9236 0008 0000 0198 2000 0170, tytułem: opłata za dyspozycję usunięcia pojazdu nr
rejestracyjny………. z dnia……..
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Parking wskazany przez organ wydający dyspozycję usunięcia pojazdu.

TERMIN ODPOWIEDZI:
Bez zbędnej zwłoki po złożeniu wymaganych dokumentów.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołania/zastrzeżenia itp. co do okoliczności będących podstawą wydania dyspozycji usunięcia pojazdu winny
być kierowane do podmiotów, które taką dyspozycję wydały, to jest odpowiednio do Straży Miejskiej lub
Policji.

Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek-Wtorek-Czwartek: 8.00-16.00 (kasa: 8.00-14.45)
Środa: 8.00-17.00 (kasa: 8.00-14.45)
Piątek: 8.00-15.00 (kasa: 8.00- 13.45)

UWAGI:

Skutki nieodebrania pojazdu.
Zgodnie z art. 130a ust. 10 ustawy, nieodebranie pojazdu z parkingu w terminie 3 miesięcy od dnia jego
usunięcia z drogi spowoduje, iż Starosta Węgrowski w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi wystąpi do
sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu, a koszty związane z usunięciem,
przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu od wydania dyspozycji jego
usunięcia do zakończenia postępowania zostaną wyegzekwowane od właściciela pojazdu w drodze
postępowania administracyjnego.
PLIKI DO POBRANIA:
brak

