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KARTA USŁUG 

KZ.0143.2.2.2013.KK 
 
 

 
 

Starostwo Powiatowe w Kluczborku 
ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork 

 
Wydział Komunikacji i Transportu 

 

www.powiatkluczborski.pl    starostwo@powiatkluczborski.pl 

tel.  77 418-52-18       faks  77 418-65-20 
 

 
Data zatwierdzenia:  

05.06.2013 r. 
 

Data aktualizacji: 
02.01.2017 r. 

 
 
 

 

W sprawie: 

Odbiór pojazdu, usuniętego z drogi w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym 

 (Dz.U.2012.1137 z późn. zm.) z parkingu strzeżonego  

 

 

1. Od czego zacząć? 

Pojazd, usunięty z drogi w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, można odebrać  
z parkingu strzeżonego po okazaniu podmiotowi, prowadzącemu parking strzeżony, 
następujących dokumentów: 
− zezwolenia na odbiór pojazdu wystawiony przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia; 
− dowodu uiszczenia wpłaty lub dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu (opłata na 

rzecz Powiatu Kluczborskiego według stawek określonych w Uchwale nr XXV/168/2016 
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 24 listopada 2016r. Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2016.2549 
ogłoszony: 2016-12-02).  

Pojazd z parkingu odbiera właściciel lub osoba dysponująca pojazdem na podstawie innego niż 
własność tytułu prawnego w chwili jego usunięcia po spełnieniu w/w warunków. 
 

2. Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy? 

Opłatę należy dokonać na konto bankowe Powiatu Kluczborskiego, 46-200 Kluczbork                             
ul. Katowicka 1, nr rachunku: 46 8876 0009 0036 4161 2000 0078 
W tytule przelewu należy wpisać: opłata za usunięcie i parkowanie pojazdu i podać dodatkowo 
markę i numer rejestracyjny pojazdu. 
Wysokość opłat obowiązująca od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. za usunięcie i każdą 
dobę przechowywania pojazdu: 

1. rower lub motorower: 110 zł – usunięcie, 19 zł/doba – przechowywanie; 
2. motocykl: 218 zł – usunięcie, 26 zł/doba – przechowywanie; 
3. pojazd o dmc do 3,5 t: 476 zł – usunięcie, 39 zł/doba – przechowywanie; 
4. pojazd o dmc powyżej 3,5 t do 7,5 t: 594 zł – usunięcie, 51 zł/doba – 

przechowywanie; 
5. pojazd o dmc powyżej 7,5 t do 16 t: 841 zł – usunięcie, 73 zł/doba – 

przechowywanie; 
6. pojazd o dmc powyżej 16 t: 1239 zł – usunięcie, 133 zł/doba – przechowywanie; 
7. pojazd przewożący materiały niebezpieczne: 1508 zł – usunięcie, 196 zł/doba – 

przechowywanie. 
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3. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy: 

Wydział Komunikacji i Transportu 
(tel.  77 418-52-18 wew. 137– 138). 

Miejsce załatwienia sprawy: parking strzeżony przeznaczony do umieszczania pojazdów 
usuniętych z dróg Powiatu Kluczborskiego. 

Miejsce położenia parkingu: 46-200 Kluczbork, Ligota Górna nr 28 (493 kilometr drogi E11 8 
hektometr zjazd na Ligotę Górną), tel. 774186040, 606994444. 

Podmiot prowadzący parking: Przedsiębiorstwo Handlowo –Usługowo-Produkcyjne „LECHMOT”, 
właściciel – Leszek Kureczko. 

4. Jak długo czeka się na załatwienie sprawy? 

Niezwłocznie po zgłoszeniu się zainteresowanego (właściciela lub osoby dysponującej pojazdem 
w dniu jego usunięcia). 

5. W jaki sposób odebrać dokument kończący sprawę? 

Wynik sprawy: wydanie pojazdu z parkingu strzeżonego. 

6. Przepisy prawne obowiązujące przy postępowaniu w danej sprawie: 

 
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  
2. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  
3. 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.  
 
7. O czym wnioskodawca wiedzieć powinien? 

Nieodebranie pojazdu w okresie 3 (trzech) miesięcy od dnia jego usunięcia będzie skutkowało 
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, 
obciąża się każdorazowo właściciela lub posiadacza pojazdu (solidarnie). 

Wystąpienie do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku usuniętego pojazdu na rzecz powiatu 
następuje  zgodnie z art. 130 a ust. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym w terminie 3 miesięcy 
od dnia jego usunięcia, w przypadku jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba 
uprawniona nie odebrała pojazdu w ustawowym terminie, nie wcześniej jednak niż przed 
upływem 30 dni od dnia powiadomienia. 

8. Co przysługuje wnioskodawcy? 

§ Skarga,  
§ Na podstawie art. 127 § 2 i art. 129 kpa stronie służy prawo wniesienia odwołania                     

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty 
Kluczborskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o zapłacie kosztów związanych  
z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu. 

9. Wzór wniosku do pobrania:   

Nie dotyczy 

DODATKOWE UWAGI: 

Wymaganych opłat można dokonać w Punkcie Kasowym zlokalizowanym na parterze obok 
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Wydziału Komunikacji i Transportu. 

Godziny otwarcia Punktu Kasowego: 
Poniedziałek: 8.00 – 15.30 

Wtorek – Piątek: 7.30 – 14.30 

 
Godziny przyjmowania Interesantów  
w Wydziale Komunikacji i Transportu: 

 
Poniedziałek – Piątek 
godz. 8.00 – 15.00 

 
 

Opracowała: Jadwiga Czerkas-
Chuchrowska 

Zatwierdził: Norbert Barcz 

 

 


