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UCHWALA NR 
RADY MIEJSKIEJ W EODZI 

z dnia 

w sprawie ustalenia wysokoSci oplat za usuwanie i pnechowywanie pojazd6w 
usuniqtych z dr6g na terenie miasta Eodzi w 2017 roku. 

Na podstawie art. 12 pkt 7 i art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o sarnorzqdzie 
powiatowym (Dz. U. z 201 6 r. poz. 8 14 i 1579) i art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 
1997r. - Prawo oruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137i 1448, z2013 r. 
poz. 700,991, 1446 i 1611, z2014r. poz. 312,486, 529, 768,822 i 970, z 2015 r. poz. 211, 
541, 591, 933, 1038, 1045, 1273, 1326, 1335, 1830, 1844, 1893,2183 i 2281 oraz z 2016 r. 
poz. 266,352 i 1250), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

§ 1. 1. Za usuniqcie pojazdu z drogi na terenie miasta Lodzi w 2017 roku, 
w przypadkach okreilonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo 
o ruchu drogowym, ustala siq oplaty w wysokoici: 
1) rower lub motorower - 50 zl; 
2) motocykl - 2 1 8 zl; 
3) pojazd o dopuszczalnej masie calkowitej do 3,5 t - 476 zl; 
4) pojazd o dopuszczalnej masie calkowitej powyzej 3,5 t do 7,5 t - 594 zl; 
5) pojazd o dopuszczalnej masie calkowitej powyzej 7,5 t do 1 6 t - 84 1 zl; 
6) pojazd o dopuszczalnej masie calkowitej powyzej 16 t - 1239 zl; 
7) pojazd przewokqcy materialy niebezpiecne - 1508 A. 

2. Za kaidq dobq przechowywania na parkingu strzeionym pojazdu, o ktdrym mowa 
w ust. 1, ustala siq oplaty w wysokoici: 
1) rower lub motorower - 19 A; 
2) motocykl - 26 zl; 
3) pojazd o dopuszczalnej masie calkowitej do 3,5 t - 39 zl; 
4) pojazd o dopuszczalnej masie calkowitej powyzej 3,5 t do 7,5 t - 5 1 zl; 
5) pojazd o dopuszczalnej masie calkowitej powyzej 7,5 t do 16 t - 73 zl; 
6) pojazd o dopuszczalnej masie calkowitej powyzej 16 t - 133 zl; 
7) pojazd przewozqcy materialy niebezpiecne - 196 zl. 

3. W przypadku odstqpienia od usuniqcia pojazdu, o ktdrym mowa w ust. 1, jezeli 
wydanie dyspozycji usuniqcia spowodowalo powstanie kosztdw, wysokoid kosztdw wynosi 
50 % oplaty okreilonej w ust. 1. 

2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

3. Traci moc uchwala Nr XXI453115 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 18 listopada 
20 15 r. w sprawie ustalenia wysokoici oplat za usuwanie i przechowywanie pojazddw 
usuniqtych z drdg na terenie miasta Lodzi w 20 16 roku @z. Urz. Woj . Lddzkiego poz. 5495). 
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4. Uchwala wchodzi w zycie po upiywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku 
Urzqdowym Wojew6dztwa Lbdzkiego, jednak nie wczeSniej niz z dniem 1 stycznia 2017 r. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 
Prezydent Miasta Lodzi 



Uzasadnienie 
do projektu uchwaly w sprawie ustalenia wysokoici oplat za usuwanie 

i przechowywanie pojazddw usuniqtych z drdg na terenie miasta Lodzi w 2017 roku. 

Zmieniony ustawq z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym 
oraz niekt6rych innych ustaw art. l30a ust. 6 w brzmieniu obowiqzujqcym od dnia 
21 sierpnia 201 1 r., zawiera delegacjq dla rady powiatu do corocznego okreilania wysokoici 
oplat 
za usuwanie pojazd6w z drbg, przechowywanie ich na parkingu strzeionym oraz koszt6w 
powstalych w wyniku wydania dyspozycji usuniqcia a nastqpnie odstqpienia od wykonania tej 
czynnoici. Minister Finans6w ustali4 wysokoiC maksymalnych stawek w obwieszczeniu 
z dnia 28 lipca 201 6 r. w sprawie ogloszenia obowiqzujqcych w 201 7 z maksymalnych stawek 
oplat za usuniqcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzezonym, wydanym 
na podstawie art. 130a ust. 6c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. 
W zwiqzku z powyzszym nastqpila koniecznoiC podjqcia stosownej uchwaly oraz uchylenie 
uchwaly Nr XXl453115 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 18 listopada 201 5 r. w sprawie 
ustalenia wysokoici oplat za usuwanie i przechowywanie pojazd6w usuniqtych z dr6g 
na terenie miasta Lodzi w 201 6 roku @z. Urz. Woj. t6dzkiego z 201 5 r. poz. 5495). 

W celu zapewnienia sprawnej realizacji zadari wynikajqcych z art. 130a wymienionej 
ustawy naleiy przyjqC stawki okreilone w obwieszczeniu Ministra Finans6w z dnia 28 lipca 
2016 r. Oplaty te bqdq dotyczyC osbb, kt6re naruszajq przepisy i swoim postqpowaniem 
utrudniajq ruch lub stwarzajq zagroienie bezpieczeristwa dla innych uczestnik6w ruchu. 
Zgodnie z ustawq Prawo o ruchu drogowym ww. oplaty stanowiq doch6d w4asny powiatu. 
W przedstawionej Radzie Miejskiej propozycji ujqto maksymalnq wysokoSC ww. stawek 
dopuszczonq ustawq. Ustalenie stawek za usuwanie na takim poziomie ma na celu 
mobilizowanie kierowc6w do przestrzegania przepis6w Prawa ruchu drogowego, a wskazanie 
najwyiszych stawek za przechowywanie ma motywowaC w4aicicieli lub posiadaczy 
pojazd6w do jak najszybszego ich odbioru z parkingu strzeionego. Wyjqtkiem jest jedynie 
stawka za usuniqcie roweru lub motoroweru, kt6rq pozostawia siq na poziomie 50 z4. Taka 
wysokoiC oplaty wpisuje siq w prowadzone przez Miasto dzia4ania majqce na celu 
promowanie ruchu rowerowego wir6d mieszkaric6w Lodzi. Naleiy zaznaczyC, ze dotychczas 
iaden rower nie zosta4 odholowany na parking. 

Dla sprawnej realizacji ww. zadari w 2015 r. Zarzqd Dr6g i Transportu zakupi4 w4asny 
holownik marki Iveco Daily za kwotq 252 742,86 z4 brutto oraz wyposaienie dodatkowe 
niezbqdne do bezszkodowego usuwania pojazd6w za kwotq 21 346 z4 brutto. 

Przy okreileniu koszt6w w przypadku odstqpienia od usuniqcia pojazdu wziqto pod 
uwagq koszt dojazdu do miejsca zdarzenia, jak r6wniei podjqte czynnoici tj. zatadunek 
i wyladunek pojazdu. Na wysokoiC koszt6w wp4yw ma czas pracy kierowcy, zuiycie paliwa 
oraz zaangazowanie specjalistycmego sprzqtu. 

Dochody do budietu Miasta z tytu4u usuwania i przechowywania pojazd6w usuniqtych 
z dr6g w ostatnich latach przedstawialy siq nastqpujqco: w 2011 r. - 149 274,63 z4, w 2012 r. 
- 126 435,OO z4, w 2013 r. - 279 303,OO z4, w 2014 r. 155 687,42 z4, w 2015 r. 
- 59 1 346,40 z4, natomiast do dnia 3 1 sierpnia 201 6 r. - 387 986,O 1z4. 

Dochody do budietu Miasta w 2017 r. zaplanowano na poziomie ok. 450 000,OO z4. 
Niemniej naleiy zaznaczyd, i e  ich osiqgniqcie zaleiy od liczby i rodzaju pojazd6w 
usuniqtych z drbg, okresu ich przechowywania na parkingu oraz faktu czy zostanq odebrane 
przez wtaicicieli. R6wniei koszty, jakie Miasto bqdzie ponosilo w zwiqzku z wykonywaniem 
tego zadania powiatu w 20 17 r. sq uzaleznione od ww. czynnik6w. 

Umowa na usuwanie pojazd6w z dr6g na terenie miasta Lodzi obowiqzuje od dnia 
23 wrzeinia 2016 r. do dnia 3 1 grudnia 2018 r. Cena jednostkowa brutto za odholowanie 
jednego pojazdu zaleiy od rodzaju pojazdu i wynosi: 
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Koszty dzierzawy od MPKA6di Sp. z 0.0. terenu przy ul. Telefonicznej, na kt6rym 
znajduje siq calodobowy parking strzeiony wynoszq 2 437,86 zl brutto miesiqcznie, natomiast 
koszty zwiqzane zjego prowadzeniem - 19 926,OO zl brutto miesiqcznie (umowa 
na prowadzenie parkingu obowiqzuje od dnia 1 lipca 201 6 r. do dnia 3 1 grudnia 201 6 r.). 

Rodzaj pojazdu 

Rower lub motorower 
Motocykl 

Pojazd o dopuszczalnej masie calkowitej do 3,5t 
Pojazd o dopuszczalnej masie caikowitej powyiej 3,5t do 7,5t 
Pojazd o dopuszczalnej masie calkowitej powyiej 7,5t do 16t 

Pojazd o dopuszczalnej masie caikowitej powyiej 16t 
Pojazd przewozqcy materiaiy niebezpieczne 
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Cena brutto za usuniqcie 
jednego pojazdu 

282,90 zl 
282,90 zl 
282,90 zl 
430,50 zl 
615,OO zl 
1107,OO d 
1845,OO zl 


