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______________________________________________________________________________________ 

USUWANIE POJAZDÓW Z DRÓG I PRZECHOWYWANIE NA PARKINGU                                     

WYZNACZONYM PRZEZ STAROSTĘ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r.,                     

poz. 1260 z późniejszymi zmianami): 

 

1. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela 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 potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki                             

za to   ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 

pkt 8 lit.c; 

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; 

5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd 

zostanie usunięty na koszt właściciela. 

 

Pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o którym 

mowa w art. 140ad ust. 2 pkt 2 ww. ustawy. 

 

2. Pojazd może być 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. 

 

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.  

 

3. Pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji 

ratowniczej. 

 

4. Dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi wydaje: 

1) policjant, 

2) strażnik gminny (miejski), 

3) osoba dowodząca akcją ratowniczą. 

 

5. Pojazd usunięty z drogi, umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do 

czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. 
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Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg,                    

należy do zadań własnych powiatu. Starosta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych 

jednostek organizacyjnych lub powierza ich wykonywanie zgodnie z przepisami o zamówieniach 

publicznych. 

 

Od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. firmami uprawnionymi do usuwania i parkowania 

pojazdów położonych na obszarze Powiatu Puławskiego w następujących gminach: 

1) miasto Puławy i gmina Puławy, gmina Janowiec, gmina Kazimierz Dolny, gmina Wąwolnica                     

i gmina Nałęczów - Sławomir Bernat Blacharstwo-Lakiernictwo-Pomoc Drogowa Sławomir Bernat 

w Górze Puławskiej ul. Powiśle 32, tel. 81 880-52-29, kom. 605-567-372, 606-709-413; 

 

2) gmina Żyrzyn, gmina Baranów, gmina Kurów,   gmina Markuszów i gmina Końskowola - 

Tadeusz Zarychta EUROCAR F.H.U. Tadeusz Zarychta, Śniadówka 200A, 24-105 Baranów, 

tel.: 81 883-46-26, fax: 81 883-46-26, kom. 606 816 246. 

 

 

6. Rada powiatu, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji ww. zadań, oraz koszty 

usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu, ustala corocznie, w drodze 

uchwały, wysokość opłat i wysokość kosztów za holowanie i przechowywanie pojazdów.  

 

Uchwała Rady Powiatu Puławskiego  nr XXXIII/270/2017 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu 

strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji 

usunięcia pojazdu w 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 30 października 2017 r.,                   

poz. 4113). 

 

7. Starosta w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi, występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie 

jego przepadku na rzecz powiatu, jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba 

uprawniona nie odebrała pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia. Powiadomienie 

zawiera pouczenie o skutkach nieodebrania pojazdu. 

 

8. 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. 

 

9. Decyzję o zapłacie tych kosztów wydaje Starosta. 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 holowania i przechowywania pojazdu. 


