Informacja
o zasadach i trybie postępowania w zakresie usuwania pojazdów z dróg Powiatu
Wyszkowskiego oraz holowanie pojazdów na parking strzeżony.
Pojazd usunięty z drogi na podstawie art. 130a ust 1i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r., poz. 1260 z późn. zm.) na koszt właściciela umieszcza się na
wyznaczonym przez Starostę Wyszkowskiego parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego
usunięcie i przechowywanie.
Lokalizacja parkingu strzeżonego:
Z.U.H. „Auto – Naprawa” Rzeczoznawstwo w Somiance
Somianka 80
07 – 203 Somianka, tel. 505 087 789
1. Odbiór pojazdu odholowanego na parking strzeżony na podstawie dyspozycji Policji możliwy
jest dopiero po uiszczeniu opłaty za jego usunięcie z drogi (holowanie) i przechowywanie na
parkingu strzeżonym.
2. Opłaty nalicza osoba prowadząca parking, natomiast dowód wpłaty niezbędny do odbioru
pojazdu wystawia wydział finansowy Starostwa Powiatowego w Wyszkowie w uzasadnionych
przypadkach (w dniach wolnych od pracy bądź poza godzinami pracy Starostwa osoba
prowadząca parking.
3. Wpłat można dokonywać:
1) w kasie PBS Wyszków mieszczącej się w budynku Starostwa Powiatowego w Wyszkowie,
Aleja Róż 2, w godzinach 8.15 – 15.00, od poniedziałku do piątku;
2) na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, Aleja Róż 2. 07 – 200
Wyszków, Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie 58 8931 0003 0000 9191 2022 0022;
3) do kasy na parkingu w dniach wolnych od pracy, bądź poza godzinami pracy Starostwa.
4. Stawki opłat za usuwanie pojazdów z dróg oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym
na obszarze Powiatu Wyszkowskiego ustala corocznie w drodze uchwały Rada Powiatu
w Wyszkowie.
5. Aktualnie (od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.), w tym zakresie obowiązuje Uchwała Nr
LVI/349/2018 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 10 października 2018 w sprawie ustalenia
wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym
oraz wysokość kosztów, w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
w roku 2019:

Określenie pojazdu w zależności
od: dopuszczalnej masy całkowitej
lub rodzaju pojazdu:

Rower lub motorower
Motocykl
Pojazd o dopuszczalnej masie
całkowitej do 3,5 t
Pojazd o dopuszczalnej masie
całkowitej od 3,5 t do 7,5 t
Pojazd o dopuszczalnej masie
całkowitej od 7,5 t do 16 t
Pojazd o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 16 t
Pojazd przewożący materiały
niebezpieczne

Wysokość opłat
w złotych za usunięcie
jednego pojazdu
z drogi w PLN.

115,00
227,00
494,00

Wysokość opłat
w złotych za każdą
dobę przechowywania
na parkingu
strzeżonym za każdą
rozpoczętą dobę
w PLN.
21,00
28,00
41,00

Wysokość kosztów
w złotych w razie
odstąpienia od
usunięcia pojazdu
w PLN.

616,00

53,00

200,00

871,00

77,00

200,00

1.284,00

139,00

200,00

1.562,00

204,00

200,00

100,00
100,00
100,00

6. Warunkiem odbioru pojazdu z w/w parkingu jest okazanie przez osobę uprawnioną:
1) zezwolenia przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu,
2) dokument tożsamości,
3) dokument upoważniający do używania pojazdu (np. dowód rejestracyjny, pozwolenie
czasowe, pokwitowanie wydane w zamian za zatrzymany dowód rejestracyjny lub
pozwolenie czasowe),
4) dowód zapłaty za całkowite koszty usunięcia i przechowywania pojazdu.
WAŻNE

Zgodnie z art. 130a ust.10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym, nieodebranie pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia z drogi
(w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 lub 2 w/w ustawy) spowoduje, że Starosta
Wyszkowski wystąpi do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku przedmiotowego
pojazdu na rzecz Powiatu Wyszkowskiego.
W przypadku orzeczenia przepadku pojazdu na rzecz Powiatu Wyszkowskiego koszty
związane z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu
powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania zostaną
ściągnięte od właściciela pojazdu w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca
1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Decyzję o zapłacie tych kosztów wydaje
Starosta Wyszkowski.
W związku z powyższym, jeżeli Twój pojazd w trybie art. 130a ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r., poz. 1260) został usunięty na parking
strzeżony, nie czekaj aż kwota na rachunku za jego usunięcie i przechowywanie przekroczy wartość
pojazdu. Odbierz go i pokryj należność, gdyż postępowanie może trwać wiele miesięcy – przez co cały
czas rosną koszty, które obciążają właściciela (posiadacza) pojazdu.

