UCHWAŁA NR II/10/18
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi na parkingu
strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
Na podstawie art.12 pkt 11 oraz art.92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz.1349, poz. 1432) oraz art.130a ust.6 ustawy z dnia
20 czerwca 1997r. – Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2018r., poz.1990, zm. Dz U. 2017r., poz. 1926)
uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość opłat związanych z usuwaniem i parkowaniem pojazdów usuniętych z dróg
w sytuacjach określonych w art. 130a ust.1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U.2018.1990 z późn.zm. wg niżej podanych stawek):
1. Rower lub motorower –za usunięcie 110 zł; za każdą dobę parkowania 19 zł.
2. Motocykl - za usunięcie 218 zł; za każdą dobę parkowania 26 zł.
3. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – za usuniecie 476 zł; za każdą dobę parkowania –
39 zł.
4. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t-za usunięcie 594 zł; za każdą dobę
parkowania – 51 zł.
5. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16 t – za usunięcie 841 zł; za każdą dobę
parkowania - 73zł.
6. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – za usuniecie 1.239 zł; za każdą dobę
parkowania – 133 zł.
7. Pojazd przewożący odpady niebezpieczne- za usunięcie 1.508 zł; za każda dobę parkowania 196 zł.
§ 2. Ustala się wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, o których
mowa w art.130a ust.1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu
spowodowało powstanie tych kosztów:
1. Rower lub motorower – 55 zł
2. Motocykl – 109 zł
3. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 238 zł
4. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 297 zł
5. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16 t – 420 zł
6. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 619 zł
7. Pojazd przewożący odpady niebezpieczne- 754 zł
§ 3. Traci moc uchwała Rady Miasta Gdyni Nr XXXVI/1037/17 z dnia 25 października 2017 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi na parkingu
strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu (Dz.U. Woj.
Pomorskiego z 2017 r. poz. 3945).
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.
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Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
J. Zielińska
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 130a ust.6 - ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Rada powiatu,
biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadania oraz koszty usuwania i przechowywania
pojazdów ustala corocznie w drodze uchwały, wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na
parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów, które obowiązany jest pokryć właściciel pojazdu w
przypadku, kiedy odstąpiono od usunięcia pojazdu, gdy po wydaniu dyspozycji usunięcia ustały przyczyny
jego usunięcia.
Na całkowity koszt czynności związanych z holowaniem i parkowaniem pojazdów składają się
następujące koszty:
Koszty bezpośrednie :
- koszt holowania i przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym (wg umowy)
- koszty prowadzenia postępowań (opłaty sądowe, administracyjne i komornicze)
Koszty pośrednie:
- wynagrodzenie pracownika Wydziału Dochodów (przygotowanie akt do postępowania o przepadek
pojazdu na rzecz gminy, kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego, wydawanie
decyzji obciążających i nakładanie opłat, ustalanie stron postępowania).
- stanowisko pracy (energia, telefon, co. woda)
- wynagrodzenie pracowników Straży Miejskiej związane z czynnościami służbowymi (oczekiwanie na
holownik, sporządzanie protokołów, prowadzenie dokumentacji i korespondencji, zawiadamianie o
usunięciu pojazdu).
Zaproponowane w uchwale stawki opłat nie mogą być wyższe od maksymalnych stawek określonych
na dany rok kalendarzowy w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów. Są one niższe od
stawek określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2018 roku (M.P.2018 poz.802
w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2019 roku maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z
drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.
Rada Miasta Gdyni przy ustaleniu wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingu
strzeżonym, zapoznała się z załącznikiem Nr 1 do uzasadnienia niniejszej uchwały, w którym
przedstawiono zestawienie dochodów i ponoszonych wydatków z tytułu holowania i parkowania pojazdów
na parkingu strzeżonym za 9 m-cy 2018 roku.
Uchwała w trybie nadzoru podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej poprzez platformę
ePUAP.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UZASADNIENIA NINIEJSZEJ UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA OPŁAT ZA
HOLOWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW NA PARKINGU STRZEŻONYM
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PONOSZONYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU
HOLOWANIA I PARKOWANIA POJAZDÓW.
ROK 2018 (ZA 9 M-CY)
DOCHODY : (wpłaty z opłat wg. uchwały, wpłaty komornika) :
600.60095.0690
600.60095.0970
600.60095.0920 (odsetki)
RAZEM DOCHODY:

204 452,57
11 012,97
1 135,35
216 600,89

KOSZTY BEZPOŚREDNIE OBSŁUGI ZADANIA :
600.60095.4300

JARPO (f-ry obc. za hol.i park.)
zaliczki na wydatki komornicze
koszty przesyłek poleconych (średnio)
100 x5,70
wycena pojazdów

155 723,38
5 551,52
570,00
6 455,00
168 299,90

KOSZTY POŚREDNIE OBSŁUGI ZADANIA :
- stanowisko pracy (energia,co,woda ,wywóz śmieci)
- wynagrodzenie pracowników z pochodnymi
- odpis na ZFS
- koszt szkolenia
RAZEM WYDATKI :

591,14
89 798,04
1 093,93
460,00
91 943,11
260 243,01

Biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadania w zakresie usuwania pojazdów z drogi oraz
koszty usuwania i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym na obszarze powiatu stwierdzić
należy, co następuje:
1. W roku 2018 wysokość maksymalnych stawek kwotowych, ustalonych w art. 130a, ust.6a ustawy –
Prawo o ruchu drogowym, nie została w przedmiotowej uchwale Rady Miasta Gdyni przekroczona,
była niższa;
2. Wydatki bezpośrednio zależne od usuwania i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym na
obszarze Gminy Miasta Gdyni w roku 2018 przekroczyły dochody z tego tytułu płynące; wynika to z
następujących danych (wyszczególnionych w załączniku nr 1):
- dochody w roku 2018 z tytułu usuwania i przechowywania pojazdów na parkingu
strzeżonym : 216 600,89 zł.;
- wydatki w roku 2016 z tytułu usuwania i przechowywania pojazdów na parkingu
strzeżonym: 260 243,01 zł.;
- wskaźnik pokrycia wydatków dochodami Miasta w 2018 r. z tytułu usuwania i
przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym: 0,832.
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