
Projekt 
 
z dnia ....................Zatwierdzony przez 
......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

 
RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia .................... 2021 r. 

zmieniająca uchwałę 
w  sprawie ustalenia na rok 2021 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na 
parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie 

odstąpienia od usunięcia pojazdu 

Na podstawie art. 130a ust 6. ust. 6a oraz 6b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 450, poz. 54, poz 720), oraz art. 12 pkt. 11 i art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), 

Rada Miasta Szczecin uchwala , co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXIII/708/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2020 r.  w sprawie ustalenia na 
rok 2021 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz 
kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu 
wprowadza się następujące zmiany w zakresie treści jej załączników: 

1. zmienia się treść załącznika Nr 1 do uchwały zmienianej, który przyjmuje brzmienie zgodnie 
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 

2. zmienia się treść załącznika Nr 2 do uchwały zmienianej, który przyjmuje brzmienie zgodnie 
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.
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Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr ....................  

Rady Miasta Szczecin  

z dnia....................2021 r.  

Opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu  

LP.  Rodzaj pojazdu  

Kwota 

za usunięcie 
za każdą rozpoczętą 

dobę przechowywania 

1  
Rower, motorower, hulajnoga elektryczna 

lub urządzenie transportu osobistego 

113 pln  
 

20 pln 

2  Motocykl  223 pln  
 

27 pln 

3  
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 

3,5 t  
486 pln 40 pln 

4  
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 

powyżej 3,5 t do 7,5 t  
606 pln 52pln 

5  
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 

powyżej 7,5 t do 16 t  
857 pln 75 pln 

6  
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 

powyżej 16 t  
1 263 pln 136 pln 

7  Pojazd przewożący materiały niebezpieczne  1 537 pln 200 pln 
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Załącznik Nr 2  do Uchwały Nr ....................  

Rady Miasta Szczecin  

z dnia....................2021 r.  

Koszty związane z wydaniem dyspozycji usunięcia i ustania przyczyn usunięcia pojazdu 

wynoszą (art. 130a ust. 2a):  

1) W przypadku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu  

LP  Rodzaj pojazdu  Kwota 

1  Rower, motorower, hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego 73 pln 

2  Motocykl  145 pln 

3  Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t  316 pln 

4  Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t  394 pln 

5  Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t  557 pln 

6  Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t  821 pln 

7  Pojazd przewożący materiały niebezpieczne  999 pln 
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UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 30 marca 2021 r., w art. 130a ust 6a wprowadza nową kategorię pojazdu - "hulajnoga

elektryczna lub urządzenie transportu osobistego". Stawki maksymalne za usunięcie

i za przechowywanie nowej kategorii pojazdu, wskazane niniejszą ustawą, odpowiadają maksymalnym

stawkom dotyczącym innej grupy pojazdów tj. rower lub motorower, określonych

w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących

w 2021r maksymalnych stawek opłat za usuniecie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu

strzeżonym. Powyższe pozwala przyjąć analogicznie wartości opłat dotyczących wskazanej grupy pojazdów

określonych w uchwale XXIII/708/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia na rok 2021 opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg

na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia,

a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
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