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Nazwa usługi: Odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego, usuniętego z drogi w trybie  

                       art. 130a Ustawy Prawo o ruchu drogowym  

1. Podstawa prawna: 

1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. 

poz. 128). 

2. Wymagane dokumenty: 

 

Warunkiem odbioru z parkingu strzeżonego usuniętego pojazdu jest okazanie przez osobę 

uprawnioną: 

1) zezwolenia wystawionego przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu (Policja 

lub Straż Miejska), jeżeli było wymagane, 

2) dokumentu tożsamości, 

3) dokumentu upoważniającego do używania pojazdu (np. dowód rejestracyjny, pozwolenie 

czasowe, pokwitowanie wydane w zamian za zatrzymany dowód rejestracyjny lub 

pozwolenie czasowe), 

4) dowodu zapłaty za całkowity koszt usunięcia i przechowywania pojazdu.  

3. Opłaty: 

1. Odbiór pojazdu odholowanego na parking strzeżony na podstawie dyspozycji Policji / Straży 

Miejskiej możliwy jest dopiero po uiszczeniu opłaty za jego usunięcie z drogi (holowanie) i 

przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz zezwolenia wystawionego przez podmiot, który 

wydał dyspozycję usunięcia pojazdu, jeżeli było wymagane, 

2. Opłatę nalicza i informuje o jej wysokości Starostwo Powiatowe w Kwidzynie lub podmiot 

odpowiedzialny za usunięcie i przechowywanie pojazdu. 

3. Stawki opłat za usuwanie pojazdów z dróg oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym 

na obszarze Powiatu Kwidzyńskiego ustala corocznie w drodze uchwały Rada Powiatu 

Kwidzyńskiego. 

4. Aktualnie w tym zakresie obowiązuje: 

uchwałaXVIII/93/2016rady.powiatu.kwidzyńskiego12.12.2016                                                               

(publikacja: dziennik.urz.woj.pomorskiego.2016.poz.4426) 

5. Opłata za przechowywanie pojazdu naliczana jest za dobę przechowywania pojazdu na 

parkingu strzeżonym, natomiast opłata za usunięcie pojazdu (holowanie) ma charakter 

jednorazowy. 

6. Przed dokonaniem wpłaty w celu ustalenia całkowitej kwoty opłaty za usunięcie i 

przechowywanie pojazdu należy skontaktować się: 

 z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Kwidzynie   

-     telefonicznie 55 646 50 58 lub 55 646 50 31 

-     lub osobiście w siedzibie Starostwa pokój Nr 12 lub 13 (parter). 

lub z pracownikiem podmiotu odpowiedzialnego za usunięcie i przechowywanie pojazdu.            

7. Wpłaty należy dokonać w wysokości ustalonej w „INFORMACJI O WYSOKOŚCI OPŁAT”  

przekazanej przez pracownika Starostwa lub podmiotu odpowiedzialnego za usunięcie i 

przechowywanie pojazdu:  

a) w kasie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie (parter) 

 pon. - pt. w godz. 7.30 – 14.30 lub 

b) na wskazany poniżej rachunek bankowy Starostwa: 

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie 53 8300 0009 0013 5294 2000 0750 

na druku płatności należy umieścić następujące dane: 

-     zapis „Opłata za holowanie i parking strzeżony”, 
-     imię i nazwisko właściciela pojazdu. 

5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 
Niezwłocznie – w dniu zgłoszenia się po odbiór zatrzymanego pojazdu.  
 

6. Odpowiedzialność za załatwienie spraw:  

http://bip.powiatkwidzynski.pl/strony/5332.dhtml
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4426
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 Wydział: Wydział Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego 

 Nr pokoju: 12 lub 13 

Nr telefonu:  55 646 50 58, 55 646 50 31 
Godziny pracy: 7.00-16.00  

lub  
 lub podmiot odpowiedzialny za usunięcie i przechowywanie pojazdu - PHU AUTO – KOMPLEX w 

Gardei ul. Kwidzyńska 35A 

7. Tryb odwoławczy: 
Nie dotyczy  
8. Uwagi: 

Zgodnie z art. 130a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 

2017r. poz.128) 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 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 

kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 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 w art. 135 ust. 2 ustawy. 

 

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

w art. 130a ust. 2 ustawy. 

 

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. 

Pojazd usunięty z drogi umieszcza się na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłat za jego 

usunięcie i przechowywanie. Na terenie powiatu kwidzyńskiego podmiotem odpowiedzialnym za 

usuwanie i umieszczenie na parkingu oraz przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi jest 
przedsiębiorca: PHU AUTO – KOMPLEX Piotr Jagielski z siedzibą w Gardei ul. Kwidzyńska 35A 

Jeżeli pojazd nie zostanie odebrany z parkingu w terminie 3 miesięcy od daty wydania dyspozycji  jego 

usunięcia z drogi, przedsiębiorca prowadzący parking powiadamia o tym fakcie starostę, który 

następnie występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu.  

Zgodnie z art. 130a ust. 10h ustawy Prawo o ruchu drogowym koszty związane z usuwaniem, 
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przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu 

wydania dyspozycji usunięcia pojazdu do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem 
tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu. 

Błędem jest założenie, że usunięty pojazd po orzeczeniu przez Sąd przepadku na rzecz Powiatu, 

przejdzie na rzecz Powiatu bez żadnych konsekwencji dla właściciela. 

Konsekwencją jest obciążenie dotychczasowego właściciela pojazdu wszelkimi kosztami od momentu 

wydania dyspozycji usunięcia do zakończenia postępowania. Starosta wydaje w tej sprawie decyzję 

administracyjną dotyczącą kosztów: usunięcia, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub 

zniszczenia pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji do momentu zakończenia 

postępowania. 

 

Zatem, aby uniknąć poniesienia wysokich kosztów, po odholowaniu  pojazdu, należy odebrać go z 

parkingu w możliwie jak najkrótszym czasie. 

9. Miejsce na notatki:                  
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                                                     Imię i nazwisko    Podpis 

 

1) Autor    Iwona Zwierzchowska                     ................................. 

 

 

2) Zatwierdził:   Bogdan Dubik                                       ................................. 

 

 

 

Nr 

wydania 
Przyczyna wydania Data 

1. Pierwsze wydanie  27.01.2017 r. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

 

UWAGA: 

Oryginał karty usługi znajduje się w punkcie informacyjnym Starostwa Powiatowego w Kwidzynie 

Zabrania się kopiowania dokumentu bez konsultacji z pracownikiem w/w. stanowiska. 
 

 

 

 

 

 


