Usuwanie pojazdów z drogi na koszt właściciela.
Opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym
Pojazd usunięty z drogi umieszcza się na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłat za
jego usunięcie i przechowywanie. Na terenie powiatu mikołowskiego podmiotem
odpowiedzialnym za usuwanie i umieszczenie na parkingu jest Firma Piotr Sosna z siedzibą
w Ornontowicach przy ulicy Zwycięstwa 198. Parking strzeżony znajduje się
w Ornontowicach przy ulicy Zamkowej.
Opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz koszty
odstąpienia od czynności usunięcia pojazdu
Rada Powiatu w Mikołowie, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań
oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze powiatu, ustala corocznie,
w drodze uchwały, wysokość opłat oraz wysokość kosztów odstąpienia od czynności
usunięcia pojazdu.
Zgodnie z aktualnie obowiązującą uchwałą Rady Powiatu Nr XXV/141/2016 z dnia
27 października 2016 r. sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2017 za usunięcie pojazdu
i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania
dyspozycji usunięcia pojazdu dotychczasowe stawki opłat brutto za usuwanie
i przechowywanie pojazdu w Powiecie mikołowskim wynoszą:
RODZAJ POJAZDU
USUNIĘCIE POJAZDU
OPŁATA ZA
PRZECHOWYWANIE
( ZA DOBĘ)
Rower lub motorower

110 zł

19 zł

Motocykl

218 zł

26 zł

Pojazd o DMC do 3,5 t

476 zł

39 zł

Pojazd o DMC
powyżej 3,5 t do 7,5 t

594 zł

51 zł

Pojazd o DMC
powyżej 7,5 t do 16 t

841 zł

73 zł

Pojazd o DMC
powyżej 16 t

1239 zł

133 zł

Pojazd przewożący materiały
niebezpieczne

1 508 zł

196 zł

Wysokość kosztów na rok 2017 w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu powstałych
przed wydaniem dyspozycji usunięcia lub w trakcie usuwania pojazdu jeżeli ustaną przyczyny
jego usunięcia na poziomie:
–
50% opłat odpowiednio dla poszczególnych rodzajów pojazdów wskazanych
powyżej, gdy nie został rozpoczęty załadunek pojazdu,
–
100 % opłat odpowiednio dla poszczególnych rodzajów pojazdów wskazanych
powyżej w pozostałych przypadkach;
Wydanie pojazdu następuje za zgodą organu, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu w
przypadku, gdy jest wymagane, po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty.

Dokonanie wpłaty za usunięcie i parkowanie pojazdu można dokonać w kasie Starostwa
Powiatowego w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a lub przelewem na konto ING Bank Śląski nr
konta 42 1050 1214 1000 0022 9074 6599.
Dowód wpłaty powinien zawierać dane:
–
imię i nazwisko oraz adres osoby wpłacającej
–
marka i nr rej. Pojazdu
–
dopuszczalną masę całkowitą pojazdu;
Nieodebranie pojazdu w okresie 3 miesięcy skutkuje wystąpieniem do sądu o orzeczenie jego
przepadku na rzecz powiatu a kosztami związanymi z usunięciem, przechowywaniem,
oszacowaniem sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu, powstałymi od momentu wydania dyspozycji
jego usunięcia do zakończenia postępowania, obciążą każdorazowo właściciela lub posiadacza
pojazdu.
Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych
w przypadkach, o których mowa niżej, należy do zadań własnych powiatu. Zgodnie z art.
130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012 r. poz.1137
z późn. zm.) 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 stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie
składki tego ubezpieczenia, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art.
129 ust. 2 pkt 8 lit. c;
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 osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób wymienionych w
art. 8 ust. 2;
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 używania pojazdu;
2)
jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie
drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.
„Drogi kierowco! - Jeżeli Twój pojazd został usunięty z drogi na parking strzeżony, nie czekaj
aż kwota rachunku za jego usunięcie i przechowywanie przekroczy wartość pojazdu. Odbierz
go i pokryj należność, póki rachunek nie sięga tysięcy złotych!!”
„Jeśli chcesz się pozbyć pojazdu, którego nie możesz sprzedać, nie porzucaj go.”

