
  
INFORMACJA DOTYCZĄCA POJAZDÓW USUNIĘTYCH  

W TRYBIE ART. 130A UST. 1, 1a i 2 USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM [PORD] 
 
 

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 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 PORD 

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 PORD; 

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 PORD. 

7) Pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o którym mowa 
w art. 140 ad ust. 7 PORD  

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) 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. 
3.  Pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej. 
4.  Dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi wydaje: 

1) policjant; 
2) strażnik gminny (miejski); 
3) osoba dowodząca akcją ratowniczą. 

5. Usunięcie pojazdu z drogi następuje na podstawie „Dyspozycji Usunięcia   Pojazdu” wystawionej przez 
uprawniony organ (Policja, Straż Miejska/Gminna). Podmiot, który wydał dyspozycję, po usunięciu 
pojazdu powiadamia o tym niezwłocznie właściciela pojazdu lub osobę dysponującą pojazdem na 
podstawie innego niż własność tytułu prawnego. Powiadomienie powinno mieć formę pisemną. 
Powiadomienie zawiera pouczenie o skutkach nieodebrania pojazdu i nie ma wpływu na możliwość 
odebrania pojazdu z parkingu, o którym mowa w punkcie 6. 

6. Pojazd zostaje odholowany na parking strzeżony wyznaczony przez Starostę. Parking znajduje się 
w Arynowie gm. Mińsk Mazowiecki [teren Mińskiej Giełdy Samochodowej]. Biuro parkingu mieści się 
w Mińsku Mazowieckim, ul. Warszawskie Przedmieście 32 
tel. 25 758 18 95, 606 761 459 

7. Właściciel zobowiązany jest odebrać pojazd, a także uregulować wszystkie opłaty związane z jego 
usunięciem i przechowywaniem. 

8. Opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów od dnia 1 stycznia 2019 r. są następujące*: 
 

1) rower lub motorower: 
a) za usunięcie – 30,00 zł.;   
b) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania –  5,00 zł,  

2) motocykl: 
a) za usunięcie – 150,00 zł;   
b) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania –  5,00 zł,  

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:  
a) za usunięcie – 350,00 zł;  
b) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania –   15,00 zł,  

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t: 
a) za usunięcie – 500,00 zł;  
b) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania –   30,00 zł,  

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t: 
a) za usunięcie – 800,00 zł;  
b) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania –   40,00 zł,  



6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t: 
a) za usunięcie – 1250,00 zł;  
b) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania – 110,00 zł,  

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne: 
a) za usunięcie – 1500,00 zł;  
b) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania – 120,00 zł.  

 
9. W przypadku zaistnienia okoliczności, na podstawie których uprawniony organ wydał dyspozycję usunięcia 

pojazdu, a następnie odstąpił od jego usunięcia właściciel lub dysponent zobowiązany jest do pokrycia 
kosztów w wysokości: 
 

1) rower lub motorower: - 15,00 zł 
2) motocykl: - 75,00 zł 
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t: - 175,00 zł 
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t: - 250,00 zł 
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t: - 400,00 zł 
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t: - 625,00 zł 
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne: -  750,00 zł 

 
10. Właściciel lub osoba uprawniona aby odebrać pojazd powinien udać się do biura parkingu wskazanego 

w punkcie 6, celem uzyskania „KARTY PARKINGOWEJ”, z wyliczeniem należnej opłaty. Biuro parkingu 
mieści się w Mińsku Mazowieckim, gm. Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawskie Przedmieście 32 

11. Opłaty należy dokonać na rachunek Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim Bank Spółdzielczy 
w Mińsku Mazowieckim nr 71 9226 0005 0001 4020 2000 0010 lub w kasie Starostwa, Mińsk Mazowiecki 
ul. Kościuszki 3: poniedziałek, wtorek, czwartek godz. 8.00-15.00, środa godz. 8.00 – 16.00, piątek godz. 
8.00-14.00. 

12. W przypadku gdy: 
a) pojazd został usunięty z drogi w trybie art. 130a ust. 1 lub 1a ustawy – Prawo o ruchu drogowym, 

z dowodem wpłaty należy udać się do organu, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu celem 
uzyskania ZEZWOLENIA, a następnie na parking w celu odbioru pojazdu. Zezwolenie, wydaje się 
osobie, po okazaniu przez nią dokumentu tożsamości i dokumentu upoważniającego do używania 
pojazdu 

b) pojazd został usunięty z drogi w trybie art. 130a ust. 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, z dowodem 
wpłaty należy udać się na parking strzeżony po odbiór pojazdu. Do odbioru pojazdu nie jest wymagane 
ZEZWOLENIE organu, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu. 
 

Pojazd z parkingu odbiera osoba wskazana w zezwoleniu lub właściciel (posiadacz) wskazany w dowodzie 
rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) pojazdu lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny lub 
pozwolenie czasowe. 

13. Wydawanie pojazdów z Parkingu Strzeżonego odbywa się od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 
godz. 18.00 w sobotę od godz. 7.00 do 14.00. 

14. Uwaga! Odbiór pojazdu możliwy jest tylko i wyłącznie w dniu    wystawienia    KARTY 
PARKINGOWEJ, po opłaceniu kwoty w niej wskazanej. Za każdy następny dzień opłata rośnie !!!  

15. W przypadku nieodebrania pojazdu w ciągu 3 miesięcy od dnia jego usunięcia starosta wystąpi do sądu 
z wnioskiem o orzeczenie przepadku na rzecz Powiatu Mińskiego. Koszty związane z usunięciem, 
przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania 
dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem pojazdu w dniu 
wydania dyspozycji jego usunięcia 
 

Powyższe postępowanie może trwać wiele miesięcy. Przez cały ten   czas   rosną koszty 
przechowywania pojazdu. Aby tego uniknąć, warto jak najszybciej odebrać pojazd !!! 

----------------------------------------------------- 
* Opłaty zgodne z Uchwałą Nr XXXI/379/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie 
obowiązujących w 2019 roku wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz 
wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia  pojazdu. 

____________________________________________________________________ 
 
Podstawa prawna: 
 

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r., Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.) 
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie 

usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego 
albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2285) 

3. Uchwała Nr XXXI/379/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie 
obowiązujących w 2019 roku wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi 
oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu (Dz. Urz. 
Województwa Mazowieckiego z 2018 r., poz. 10063) 


