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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie ustalenia obowiązujących w 2021 r. wysokości stawek opłat oraz kosztów za usuwanie pojazdów 
z dróg położonych na terenie miasta Białegostoku i ich parkowanie na wyznaczonych parkingach 

strzeżonych w przypadkach określonych w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym 

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość stawek opłat obowiązujących w 2021 r. za usuwanie pojazdów z dróg położonych na 
terenie miasta Białegostoku, ich parkowanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych oraz za odstąpienie od 
usunięcia w przypadkach określonych w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, na koszt właściciela lub 
posiadacza:  

1) rower lub motorower: 

a) za usunięcie - 100 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania - 5 zł, 

c) za odstąpienie od usunięcia - 100 zł, 

2) motocykl: 

a) za usunięcie - 100 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania - 5 zł, 

c) za odstąpienie od usunięcia - 100 zł, 

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t: 

a) za usunięcie - 400 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania - 5 zł, 

c) za odstąpienie od usunięcia - 150 zł, 

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t: 

a) za usunięcie - 653 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania - 5 zł, 

c) za odstąpienie od usunięcia - 250 zł, 

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t: 

a) za usunięcie - 922 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania - 25 zł, 

c) za odstąpienie od usunięcia - 400 zł, 

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t: 

a) za usunięcie - 1 360 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania - 50 zł, 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 568, 695, 1087, 1517. 
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c) za odstąpienie od usunięcia - 1 000 zł, 

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne: 

a) za usunięcie - 1 654 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania - 217 zł, 

c) za odstąpienie od usunięcia - 1 000 zł, 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/259/19 Rady Miasta Białystok z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia 
obowiązujących w 2020 r. wysokości stawek kwotowych opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie 
miasta Białegostoku i ich parkowanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych w przypadkach określonych 
w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku. 

 

  
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020
r. poz. 110 z późn. zm.) rada powiatu ustala corocznie wysokość opłat za usuwanie pojazdów z dróg,
przechowywania ich na parkingu strzeżonym oraz określa wysokość kosztów powstałych w wyniku
wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. Zgodnie z art. 130a ust. 6c
w/w ustawy Minister Finansów ogłosił w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" maksymalne stawki opłat obowiązujące w 2021 r.
(Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2021 r.
maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym;
Monitor Polski z 2020 r. poz. 670). Wysokość stawek opłat wskazanych w projekcie uchwały na rok 2021 r.
uległa zmianie w stosunku do wysokości stawek opłat obowiązujących w 2020 r. zgodnie z uchwałą Nr
XVI/259/19 Rady Miasta Białystok z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2020
r. wysokości stawek opłat oraz kosztów za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie miasta
Białegostoku i ich parkowanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych w przypadkach określonych w art.
130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.Wysokość stawek opłat proponowanych w niniejszej uchwale
została ustalona na podstawie cen wynikających z obowiązującej umowy na usuwanie i przechowywanie
pojazdów oraz na podstawie Obwieszczenie Ministra Finansów (w przypadku gdy ceny wynikające z
obowiązującej umowy przekroczyły maksymalne stawki opłat z w/w Obwieszczenia).

Wysokość kosztów w przypadkach odstąpienia od usunięcia pojazdu nie może być wyższa niż
maksymalna kwota opłat za usunięcie pojazdu.
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