ODHOLOWANIE SAMOCHODU NA KOSZT WŁAŚCICIELA NA PARKING
STRZEŻONY WYZNACZONY PRZEZ STAROSTĘ
Na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym
(j.t: Dz. U. z 2018r., poz. 1990 ze zm.),
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 stwierdzającego zawarcie umowy
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub
stwierdzającego 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 kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2,
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 otrzyma ona pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust. 2,
7) pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o
którym mowa w art. 140 ad ust. 7
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) nie posiadająca 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.

2a) 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 którym mowa w ust. 1-2, spowodowało powstanie
kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu. Przepis ust. 10i stosuje się
odpowiednio.
3) Pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie
akcji ratowniczej.
4. Decyzję o przemieszczeniu lub usunięciu pojazdu z drogi wydaje:
1) policjant - w sytuacjach, o których mowa w ust. 1-3;
2) strażnik gminny (miejski) - w sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5
3) osoba dowodząca akcją ratowniczą - w sytuacji, o której mowa w ust. 3.
5. W przypadkach określonych w ust. 1 - 2 pojazd jest usuwany z drogi przez poniższe
jednostki wyznaczone przez starostę, a otrzymujące dyspozycję od podmiotów
określonych w ust. 4:
1. Mechanika Pojazdowa Pomoc Drogowa s.c. Przemysław & Robert Tyl, ul. Kręta 29, 62600 Koło z obrębu: (tel. 063 2722554) od 01.01.2019r. z obrębu:
 Miasto i gmina Koło,
 gmina Kościelec,
 gmina Grzegorzew,
 gmina Osiek Mały,
 gmina Babiak
2. Transport Strzyżewski Marcin w m. Kłodawa (tel. kom. 665301329) od 01.01.2019r. z
obrębu:
 gmina Przedecz,
 gmina Kłodawa,
 gmina Dąbie,
 gmina Chodów,
 gmina Olszówka
6. Podstawa odbioru pojazdu z parkingu strzeżonego:
1) Podstawą do odbioru pojazdu z parkingu strzeżonego stanowi zezwolenie wydane przez
podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu, po uiszczeniu opłaty na rzecz Powiatu
Kolskiego w wysokości określonej przez Radę Powiatu Kolskiego w uchwale nr
LIII/343/2018 z dnia 27.09.2018r. w sprawie opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na
parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego.
2) Opłatę, o której mowa powyżej należy wpłacić w dni robocze do kasy Starostwa
Powiatowego w Kole na podstawie przedłożonego zaświadczenia wydanego przez podmiot,
który wydał dyspozycję.
3) Natomiast w dni wolne od pracy opłatę można wpłacić na rachunek Starostwa
Powiatowego w Kole – Santander Bank Polska S.A. O/Koło nr 45 1090 1203 0000 0001
1079 4288

4) Pojazd z parkingu strzeżonego odbiera osoba wskazana w zaświadczeniu lub właściciel
(posiadacz) wskazany w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) pojazdu.
5) W przypadku nie odebrania pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia,
wykonawca powiadamia o tym fakcie Starostwo Kolskie oraz podmiot, który wydał
dyspozycję usunięcia pojazdu nie później niż 3-go dnia od dnia upływu tego terminu.
6) Starosta w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi, w przypadkach określonych w ust.
6 pkt. 5 cytowanych przepisów, 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.
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