
Usuwanie pojazdów z dróg w 2016 r. 

Podstawę prawną usuwania pojazdów z drogi stanowi art. 130a ustawy 
 – Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którym: 

- pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku: 

1. pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny 
sposób zagraża bezpieczeństwu, 

2. nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu                
lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest 
zarejestrowany w kraju nie będącym państwem członkowskim Unii Europejskiej, 
Konfederacji Szwajcarskiej lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA), 

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 osób niepełnosprawnych, 

5. pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego,                              
że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.  

- 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 użytkowania pojazdu; 

2. jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje 
uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska. 

 



Przed odebraniem pojazdu z parkingu strzeżonego należy wnieść opłatę za jego usunięcie                               
i przechowywanie w wysokości ustalonej przez Radę Powiatu w Nysie uchwałą                           
nr X/94/15 z dnia 25 września 2015r., tj:  

 

Powyższe opłaty należy wnieść w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Samochodowej w Nysie Sp. z o.o. przy ul. Piłsudskiego 41 w Nysie. 

Opłaty musi wnieść właściciel pojazdu lub osoba dysponująca pojazdem na podstawie 
innego niż własność tytułu prawnego. 

W przypadku nieodebrania pojazdu z parking strzeżonego w terminie 3 miesięcy od daty 
wydania dyspozycji o jego usunięciu z drogi, Starosta Nyski występuje do sądu z wnioskiem                         
o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu. Starosta jest obowiązany do wykonania 
orzeczenia sądu w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r.                       
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Wartym podkreślenia jest fakt, że koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem,  
oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania 
dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca 
właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub osoba 
dysponująca nim na podstawie innego niż własność tytułu prawnego.  

Postępowanie może trwać wiele miesięcy, w trakcie którego koszty przechowywania 
pojazdu stale rosną, dlatego też aby uniknąć sytuacji w której kwota za usunięcie                    
i przechowywanie pojazdu przekroczy jego wartość warto najszybciej jak to możliwe 
odebrać pojazd z parkingu strzeżonego. 


