
Usunięcie pojazdu z drogi. Koszty usunięcia. Przepadek pojazdu. 

- art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. 

 

1. Pojazd usuwany jest 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; 

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; 

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. 

 

1a. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku o 

którym mowa w art. 140ad ust. 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym; 

 

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 wymaganych dokumentów uprawniających do 

kierowania lub używania pojazdu; 

2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie 

drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska. 

 

2a. Od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu 

lub w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie dyspozycji 

usunięcia pojazdu w przypadkach, o których mowa w ust. 1-2, spowodowało powstanie 

kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu. Przepis ust. 10i stosuje się 

odpowiednio. 

 

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 - w sytuacjach, o których mowa w ust. 1-3; 

2) strażnik gminny (miejski) - w sytuacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5; 



3) osoba dowodząca akcją ratowniczą - w sytuacji, o której mowa w ust. 3. 

 

Usunięcie pojazdu na parking może nastąpić na podstawie art. 95 ustawy z dnia 6 września 

2001r. o transporcie drogowym, w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków lub 

warunków przewozu drogowego przez podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne 

czynności związane z tym przewozem osoba przeprowadzająca kontrolę na drodze zatrzymuje, 

za pokwitowaniem, dokumenty podlegające kontroli i kieruje lub usuwa pojazd, na koszt 

podmiotu wykonującego przewóz drogowy, na najbliższy parking strzeżony, jeżeli: 

1) nie pobrano kaucji – w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 94 ust. 3, 

2) nie usunięto stwierdzonych nieprawidłowości, lub 

3) zakaz lub ograniczenie ruchu uniemożliwia dalsza jazdę. 

Zwrot pojazdu z parkingu następuje, odpowiednio po: 

1) przekazaniu kaucji przez podmiot wykonujący przewóz drogowy, na zasadach o których 

mowa w art. 94 ust. 4 i 5 ustawy o transporcie drogowym lub; 

2) usunięcia przyczyny umieszczenia pojazdu na parkingu. 

 

5. Opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu należy wnosić na konto Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie nr 28 1600 1462 1016 7989 6000 0030 W tyt. należy zaznaczyć:  

„ Za usunięcie i przechowywanie pojazdu na parkingu z podaniem marki i nr rejestracyjnego 

pojazdu”.  

Wysokość opłaty ustalona jest na podstawie uchwały Rady Powiatu nr XLIII/315/2022 z dnia 

19.12.2022 r.   

http://bip.gryfino.powiat.pl/index.php?show=akgo_uctu_1aaa&nrkade=6&rodzaj=3&nr=127

8&nr1=5815 

Parking strzeżony: Pomoc Drogowa, Parking Strzeżony Eugeniusz Brzuskiewicz, 

Gryfino, ul. Pomorska 58 - Tel. kontaktowy: 601 754 768. 

 

UWAGA ! Starosta w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi, w przypadkach określonych w 

ust. 1 lub 2, występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu, jeżeli 

prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu w terminie 3 

miesięcy od dnia jego usunięcia. Powiadomienie zawiera pouczenie o skutkach nieodebrania 

pojazdu. 

 


