
 INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI USUNIĘTYCH POJAZDÓW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2022r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za 
usunięcie pojazdu i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów 
powstałych w razie odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na terenie gminy Wałbrzych wynoszą:   

I. Opłaty za usunięcie pojazdu z drogi i przechowywanie go na parkingu strzeżonym w 2023r. 
wynoszą: 

Lp. 

 

Rodzaj i dopuszczalna masa całkowita pojazdu 
               Opłata za: 

Usunięcie 

pojazdu 
Przechowywanie 

pojazdu za każdą 

rozpoczętą dobę 

1.  Rower i motorower        128,00             6,00 

2  Motocykl        251,00             6,00 

3. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t        542,00           14,00 

4. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej  powyżej 3,5t do 7,5t        677,00           14,00 

5. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t        956,00           21,00 

6. Pojazd o dopuszczalnej ,masie całkowitej powyżej 16t     1.409,00           27,50 

7. Pojazd przewożący materiały niebezpieczne     1.409,00           27,50 

8. Hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego        128,00             6,00 

 

II. Koszty powstałe w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia: 

Lp.  Rodzaj i dopuszczalna masa całkowita pojazdu           Opłata 

1. Rower i motorower           128,00 

2. Motocykl           251,00 

3. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t           542,00 

4. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t           677,00 

5. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t           956,00 

6. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t         1.409,00 

7. Pojazd przewożący materiały niebezpieczne         1.409,00 

8. Hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego           128,00 

 

Akty prawne normujące usuwanie pojazdów z drogi. 

Podstawowym aktem prawnym normującym usuwanie pojazdów jest ustawa - Prawo o ruchu drogowym                               
z dnia 20 czerwca 1997r. ( Dz.U. 2022.988 t.j.) 
 
1. Zgodnie z art. 50a ust.1 w/w ustawy: „Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan 
    wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez STRAŻ GMINNĄ lub POLICJĘ na koszt 
    właściciela lub posiadacza.” 
    
2. Na podstawie  art.130a ust.1 oraz 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. 
    ( Dz.U. 2022.988 t.j.) 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 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; 

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 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. 

Podstawą do odbioru pojazdu usuniętego w trybie art. 130a ust.1 lub 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo     
o ruchu drogowym  (Dz.U. 2022.988 t.j.) z parkingu strzeżonego przy ul. Ceglanej 1 w Wałbrzychu jest zezwolenie 
wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu tj. Straż Miejską lub Policję. Zezwolenie 
wydaje się osobie, po okazaniu przez nią dokumentu tożsamości i dokumentu upoważniającego do używania 
pojazdu.  

Podstawą do odbioru pojazdu usuniętego w trybie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu 
drogowym  (Dz.U. 2022.988 t.j.) z parkingu strzeżonego przy ul. Ceglanej 1 w Wałbrzychu jest okazanie 
dokumentu tożsamości i dokumentu upoważniającego do używania pojazdu (dowód rejestracyjny) oraz dowodu 
wniesienia opłaty za usunięcie pojazdu.  

Wpłaty z tytułu usunięcia i przechowywania pojazdu należy dokonać przelewem na rachunek:                           

Gmina Wałbrzych – MIASTO NA PRAWACH POWIATU Zarząd Dróg, Komunikacji 

i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu nr:   

BANK MILLENIUM: 64 1160 2202 0000 0004 9416 1205 

Na poleceniu przelewu/wpłaty prosimy o wpisywanie numeru rejestracyjnego pojazdu. 

UWAGA!!!   Zgodnie z art. 50a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022.988 t.j.) 

nieodebranie pojazdu w terminie 6 miesięcy od dnia jego usunięcia skutkuje przejęciem przez gminę porzuconego 
pojazdu, a powstałe koszty dochodzone od właściciela pojazdu w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji              
i w procesie sądowym. Natomiast  zgodnie z art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym (Dz.U. 2022.988 t.j.) nieodebranie pojazdu z parkingu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia z drogi 
spowoduje, iż Prezydent w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi wystąpi do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego 
przepadku na rzecz gminy, a koszty związane z usunięciem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu od wydania 
dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania zostaną ściągnięte od właściciela pojazdu w drodze egzekucji 
administracyjnej. 

WAŻNE!!! Nie porzucaj pojazdu żeby się go pozbyć. Rozwiąż problem oddając pojazd do stacji demontażu. 

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w tym zakresie, zabierają pojazd i wystawiają dokumenty umożliwiające 
wyrejestrowanie go w Wydziale Komunikacji. To najlepszy sposób na pozbycie się pojazdu bez ponoszenia kosztów.  
 

Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu znajduje się na stronie BIP Urzędu  Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego. 
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o: 
 korzystanie ze strony internetowej: www.zdkium.walbrzych.pl 

 kontakt telefoniczny: 74/ 641- 44 -19 

http://www.zdkium.walbrzych.pl/

