
ZARZĄDZENIE NR 865/2020 
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 3 kwietnia 2020 r.

w sprawie trybu postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi na podstawie art. 130a ustawy Prawo o
ruchu drogowym.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 130a ust. 5c i ust. 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym (Dz. U. z 2020 poz. 110 z późn. zm.),oraz w związku z art. 32 ust. 1 i 2 pkt. 3 i art. 92 ust. 1 pkt 2 i 
ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U 2019 poz. 511 z późn. zm.) oraz w 
związku z § 4 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia 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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 143, poz. 846).

zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się procedurę postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi na podstawie art. 130a ustawy 
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110 z późn. zm.) w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W ramach gospodarowania nabytym mieniem komunalnym, ustala się następujący tryb postępowania z 
pojazdami, co do których orzeczono przepadek na rzecz Miasta Katowice:

1) w celu ustalenia wartości pojazdów dokonuje się oceny technicznej i wyceny pojazdów przez 
uprawnionych rzeczoznawców techniki motoryzacyjnej, posiadających uprawnienia biegłego skarbowego.

2) pojazdy wpisuje się do ewidencji środków trwałych prowadzonej przez Wydział Księgowo -Rachunkowy,

3) pojazdy, których wartość została wyceniona do jednego tysiąca złotych, przekazuje się bezpośrednio do 
utylizacji.

4) pojazdy, których wartość została wyceniona powyżej jednego tysiąca złotych, przeznacza się do zbycia w 
trybie przetargu publicznego pisemnego (zbieranie ofert),

5) przetarg przeprowadza wyspecjalizowana firma, wybrana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ),

6) pojazdy niesprzedane w drodze przetargu ofertowego po cenie wywoławczej mogą być sprzedane w trybie 
kolejnego przetargu po cenie najwyższej oferowanej, ale nie niższej niż 1/2 ceny oszacowania,

7) pojazdy niesprzedane w trybie określonym w pkt. 5 i 6 mogą zostać sprzedane ewentualnemu nabywcy z 
wolnej ręki za cenę oferowaną,

8) ogłoszenie o sprzedaży zamieszcza się przez okres 14 dni na stronie BIP Urzędu Miasta Katowice w dziale 
ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice.

9) pojazdy niesprzedane w trybie określonym w pkt 5,6 i 7, przeznacza się do utylizacji zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Dz.U.2019 poz. 
1610 z późn. zm.),

10) sprzedane lub zutylizowane pojazdy wyksięgowuje się z ewidencji środków trwałych Miasta Katowice na 
podstawie stosownych dokumentów.

§ 3. O sprzedaży lub utylizacji pojazdu informuje się właściwy organ rejestrujący pojazdy.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego, 
Naczelnikowi Wydziału Księgowo-Rachunkowego oraz Naczelnikowi Wydziału Prawnego.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Katowice.
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§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 1347/2017 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2017r. w 
sprawie trybu postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi i przejętymi na własność Miasta Katowice na 
podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta 
Katowice

Pierwszy Wiceprezydent 
Miasta Katowice

Bogumił Sobula
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 865/2020 

Prezydenta Miasta Katowice 

z dnia 3 kwietnia 2020 r.

Procedura postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Rozdział 1.

Działania związane z odbiorem pojazdów usuniętych z drogi zgodnie z art. 130a ust. 1 ustawy z dnia 20 
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (zwanej dalej „ustawą") z wyznaczonego parkingu 
strzeżonego.

1. W przypadku:

1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża 
bezpieczeństwu,

2) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby 
niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób wymienionych w art. 8 ust. 2 ustawy,

3) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie 
usunięty na koszt właściciela,

dyżurny podmiotu wydającego dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi zgodnie z art. 130a ust 1 ustawy 
(Komenda Miejska Policji/Straż Miejska) wydaje właścicielowi pojazdu lub osobie, która nim dysponowała na 
podstawie innego niż własność tytułu prawnego zezwolenie na odbiór pojazdu z parkingu oraz polecenie 
zapłaty (załącznik nr 1 do procedury postępowania)

2. W przypadku:

1) 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 
ustawy,

2) 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,

właściciel pojazdu lub osoba która nim dysponowała na podstawie innego niż własność tytułu prawnego 
otrzymuje polecenie zapłaty (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej procedury) na miejscu zdarzenia.

3. Koszty usunięcia pojazdu i parkowania nalicza podmiot wydający dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi, 
na podstawie obowiązujących na dany rok stawek wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Katowice.

4. Opłaty przyjmuje się od właściciela pojazdu lub osoby, która nim dysponowała na podstawie innego niż 
własność tytułu prawnego w chwili jego usunięcia za pośrednictwem przekazu pocztowego lub przelewem na 
konto wskazane w poleceniu zapłaty

5. Dyżurny podmiotu wydającego dyspozycję, informuje właściciela pojazdu o skutkach nieterminowego 
odebrania pojazdu, podaje czas, w którym upływa doba parkowania, za którą dokonano opłaty. Rozpoczęcie 
kolejnej doby parkowania ustala podmiot prowadzący parking, licząc czas parkowania od godziny dostarczenia 
pojazdu na jego teren.

6. Wydanie pojazdu jego właścicielowi lub osobie, która nim dysponowała na podstawie innego niż 
własność tytułu prawnego, następuje zgodnie z art. 130a ust. 5c ustawy tj. po pokwitowaniu odbioru polecenia 
zapłaty. W wypadku przekroczenia terminu odbioru pojazdu podmiot prowadzący parking nalicza dalsze 
koszty parkowania wystawiając kolejne polecenie zapłaty.

Id: 5146628E-071A-45BA-A3E6-CE0632522901. Podpisany Strona 1



7. Podmiot prowadzący parking dostarcza kopie poleceń zapłaty do Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
wraz z fakturą za parkowanie.

Rozdział 2.

Działania związane z odbiorem pojazdów usuniętych z drogi zgodnie z art. 130a ust. 2 ustawy z 
wyznaczonego parkingu strzeżonego.

1. Polecenie zapłaty (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej procedury) wydaje się właścicielowi 
usuniętego pojazdu lub osobie, która nim dysponowała na podstawie innego niż własność tytułu prawnego na 
parkingu, gdy:

1) nie posiadał dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem,

2) stan techniczny pojazdu zagrażał bezpieczeństwu w ruchu drogowym, powodował uszkodzenie drogi albo
naruszał wymagania ochrony środowiska,

3) w przypadku, gdy kierujący pojazdem znajdował się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu
alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu.

2. Polecenie zapłaty wydaje podmiot prowadzący parking na podstawie zapisów umowy na wykonywanie 
usług parkowania i przechowywania pojazdów usuniętych z terenu Miasta Katowice na koszt właściciela w 
trybie art. 50 a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

3. Koszty usunięcia pojazdu oraz parkowania nalicza podmiot prowadzący parking na podstawie 
obowiązujących na dany rok stawek wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Katowice.

4. Podmiot prowadzący parking dostarcza kopie poleceń zapłaty do Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
wraz z fakturą za parkowanie.

5. Powstałe koszty regulowane są na podstawie polecenia zapłaty. Opłat dokonuje się za pośrednictwem 
przekazu pocztowego lub przelewem na konto wskazane w poleceniu zapłaty w terminie 7 dni od daty odbioru 
pojazdu.

Rozdział 3.

Działania podejmowane w przypadku ustania przyczyn usunięcia pojazdu.

1. W przypadku powstania kosztów w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie 
odstąpienia od jego usunięcia, właściciel pojazdu lub osoba, która nim dysponowała na podstawie innego niż 
własność tytułu prawnego otrzymuje od jednostki wydającej dyspozycje usunięcia pojazdu - polecenie zapłaty 
(zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej procedury). Polecenie zapłaty wydawane jest na miejscu zdarzenia.

2. Powstałe koszty regulowane są na podstawie polecenia zapłaty. Opłat dokonuje się za pośrednictwem 
przekazu pocztowego lub przelewem na konto wskazane w poleceniu zapłaty.

3. Właściciel pojazdu lub osoba, która nim dysponowała na podstawie innego niż własność tytułu 
prawnego dokonuje opłaty w terminie do 7 dni od daty wystawienia polecenia zapłaty.

4. W przypadku braku dokonania opłaty w wyznaczonym terminie Prezydent Miasta Katowice przekazuje 
właścicielowi informację o wszczęciu postępowania administracyjnego, a po upływie terminu przewidzianego 
kodeksem postępowania administracyjnego wydaje decyzję nakazującą zapłatę powstałych kosztów stosownie 
do brzmienia zapisów art. 130a ustawy.

Rozdział 4.

Działania w przypadku przemieszczenia — usunięcia pojazdu utrudniającego prowadzenie akcji 
ratowniczej.

1. W przypadku gdy:

1) pojazd był zaparkowany nieprawidłowo - procedura postępowania zgodna jest z rozdziałem I ust. 1, 3,4,5 i
6.
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2) pojazd był zaparkowany prawidłowo - koszty usunięcia pokrywa powiat.

Rozdział 5.

Działania dotyczące pojazdów usuniętych z drogi na podstawie dyspozycji wydanej przez uprawniony 
podmiot i nieodebranych z wyznaczonego parkingu strzeżonego.

1. Dyspozycję usunięcia pojazdu, wydaje uprawniony podmiot (Straż Miejska/Policja) i niezwłocznie 
powiadamia o tym fakcie miejskiego komendanta Policji, właściciela pojazdu lub osobę, która dysponowała 
pojazdem na podstawie innego niż własność tytułu prawnego w chwili jego usunięcia.

odpowiedzialny - Straż Miejska/Policja

2. W przypadku, gdy został ustalony i prawidłowo powiadomiony właściciel pojazdu lub osoba, która nim 
dysponowała na podstawie innego niż własność tytułu prawnego, a pojazd nie został odebrany przez okres 
wyznaczony ustawą, podmiot prowadzący parking powiadamia o upływie terminu Straż Miejską/Policję i 
starostę. Straż Miejska/Policja przekazuje dokumentację pojazdu do Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

Dokumentację pojazdu stanowią: informacja o sposobie ustalenia właściciela pojazdu lub osoby, która 
dysponowała pojazdem na podstawie innego niż własność tytułu prawnego, kserokopia dyspozycji usunięcia 
pojazdu, kserokopia notatki urzędowej dotyczącej holowania pojazdu, kopia zawiadomienia o usunięciu 
pojazdu podpisanego przez właściciela, bądź potwierdzenie skutecznego doręczenia zawiadomienia.

termin — po upływie okresu wskazanego ustawą

odpowiedzialny - Straż Miejska/Policja

czas - niezwłocznie

3. W przypadku gdy pojazd jest zamknięty, pracownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego dokonuje 
komisyjnego otwarcia.

termin -- po otrzymaniu dokumentacji pojazdu 

odpowiedzialny -- pracownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego 

czas — niezwłocznie

4. Wydział Zarządzania Kryzysowego zleca wycenę pojazdu (firmie wyłonionej w drodze zapytania 
ofertowego).

termin -- po dokonaniu komisyjnego otwarcia

odpowiedzialny -- pracownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego
czas -- niezwłocznie

5. Po otrzymaniu oceny i wyceny technicznej pojazdu. Wydział Zarządzania Kryzysowego kieruje 
wniosek wraz z kopią akt sprawy do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Katowice, zwanego dalej „Wydziałem 
Prawnym" celem wystąpienia z wnioskiem do Sądu o przepadek pojazdu. Wydział Prawny reprezentuje Miasto 
Katowice w postępowaniu sądowym oraz do chwili orzeczenia sądowego monitoruje sprawę. Orzeczenie jest 
niezwłocznie przekazywane do Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

termin — po otrzymaniu wyceny i oceny technicznej pojazdu

odpowiedzialny -- pracownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i radca prawny (Wydział Prawny) 

czas — niezwłocznie

6. Po uprawomocnieniu się orzeczenia o przepadku pojazdu Wydział Zarządzania Kryzysowego realizuje 
następujące czynności:

1) wpisuje przejęty pojazd do ewidencji środków trwałych (druk OT - przyjęcie środka trwałego),

2) przekazuje postanowienie Sądu do jednostki wystawiającej dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi,

3) jeżeli pojazd jest wyceniony na kwotę do 1000,00 złotych, kieruje pismo do firmy znajdującej się w
wykazie przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu opublikowanym przez Marszałka Województwa
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Śląskiego (Dz.U.2019 poz. 1610 USTAWA z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z
eksploatacji) o utylizację pojazdu oraz o wystawienie zaświadczenia o demontażu pojazdu.

4) w przypadku gdy pojazd jest wyceniony na kwotę powyżej 1.000,00 złotych zostaje wszczęte
postępowanie przetargowe, zgodne z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice w sprawie trybu
postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi i przejętymi na własność Miasta Katowice na podstawie art.
130a ustawy.

termin -- po otrzymaniu uprawomocnionego orzeczenia o przepadku pojazdu, 

czas — niezwłocznie,

odpowiedzialny -- pracownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

7. Po naliczeniu kosztów za parkowanie, wycenę i usunięcie pojazdu - Prezydent Miasta Katowice kieruje 
do właściciela lub osoby, która nim dysponowała na podstawie innego niż własność tytułu prawnego - 
informacje o wszczęciu postępowania, a następnie wydaje właścicielowi pojazdu lub osobie, która nim 
dysponowała decyzję administracyjną nakazującą zapłatę wygenerowanej przez pojazd kwoty.

termin — po wystawieniu rachunku przez podmiot prowadzący parking,

czas -- niezwłocznie,

odpowiedzialny — pracownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

8. W przypadku odwołania się właściciela pojazdu lub osoby, która nim dysponowała na podstawie 
innego niż własność tytułu prawnego od decyzji Prezydenta Miasta Katowice czas postępowania wydłuża się o 
czas trwania postępowania odwoławczego.

termin -- od daty wpływu odwołania

czas -- określony trybem postępowania odwoławczego Samorządowego Kolegium Odwoławczego. 

odpowiedzialny -- pracownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i radca prawny (Wydział Prawny).

9. Po otrzymaniu potwierdzenia o odbiorze decyzji i jej uprawomocnieniu się Wydział Zarządzania 
Kryzysowego kieruje decyzję do Wydziału Księgowo -  Rachunkowego Urzędu Miasta Katowice z wnioskiem 
o wszczęcie procedury egzekucyjnej.

termin -- po uzyskaniu prawomocności decyzji,
czas -- niezwłocznie.

odpowiedzialny -- pracownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

10. Do Wydziału Zarządzenia Kryzysowego wpływa zaświadczenie o demontażu pojazdu z firmy 
prowadzącej stację demontażu.

11. Wydział Zarządzania Kryzysowego wysyła wniosek o wyrejestrowanie pojazdu do właściwego 
miejscowo starostwa powiatowego.

termin -- po otrzymaniu zaświadczenia o demontażu pojazdu
czas -- niezwłocznie.

odpowiedzialny — pracownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

12. . Po otrzymaniu decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu, następuje wyksięgowywanie z ewidencji
środków trwałych (druk LT - likwidacja środka trwałego) - realizuje Wydział Zarządzania Kryzysowego.

termin -- po otrzymaniu decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu,

czas -- niezwłocznie.

odpowiedzialny -- pracownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

13. Do druku OT sporządzonego w 2 egzemplarzach załącza się następujące dokumenty (jeden egzemplarz 
dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego):

1) wycenę pojazdu,
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2) orzeczenie sądowe w sprawie przepadku pojazdu na rzecz Miasta Katowice,

3) zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice w sprawie trybu postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi i
przejętymi na własność Miasta Katowice na podstawie art. 130a ustawy.

14. Do druku LT sporządzonego w 2 egzemplarzach załącza się następujące dokumenty (jeden egzemplarz 
dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego):

1) protokół informujący o zdjęciu ze stanu inwentarzowego środka trwałego,

2) orzeczenie sądowe,

3) zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie trybu postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi i przejętymi
na własność Miasta Katowice na podstawie art. 130a ustawy,

4) zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu.

Rozdział 6.

Działania podejmowane w przypadku braku możliwości ustalenia właściciela pojazdu oraz 
w przypadku gdy właściciel jest ustalony, ale nie jest znane jego aktualne miejsce pobytu.

1. W przypadku, gdy nie został ustalony właściciel pojazdu lub osoba, która nim dysponowała na podstawie 
innego niż własność tytułu prawnego w terminie 4 miesięcy, mimo że w jej poszukiwaniu dołożono należytej 
staranności podmiot dokonujący usunięcia pojazdu (Straż Miejska/Policja) przekazuje dokumentację do 
Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

Dokumentację pojazdu stanowią: informacja o sposobie ustalenia właściciela pojazdu lub osoby, która 
dysponowała pojazdem na podstawie innego niż własność tytułu prawnego, kserokopia dyspozycji usunięcia 
pojazdu, kserokopia notatki urzędowej dotyczącej holowania pojazdu, a w przypadku braku właściciela 
dokument stwierdzający brak możliwości ustalenia właściciela wykazując jednocześnie, iż w tym okresie 
wskazany ustawą podmiot dokonujący usunięcia pojazdu wykonał wszystkie niezbędne czynności zmierzające 
do powiadomienia właściciela pojazdu.

2. Podmiot wydający dyspozycję usunięcia pojazdu (Straż Miejska/Policja) kieruje do właściwego 
miejscowo Sądu Rejonowego wniosek o ustanowienie przedstawiciela dla osoby nieznanej z miejsca pobytu 
celem doręczenia powiadomienia, o którym mowa w Rozporządzeniu MSWiA § 3 ust. 1 pkt.2.

3. Dalsze czynności wykonuje się zgodnie z rozdziałem V od ust. 3.

Rozdział 7.

Sposób postępowania z poleceniami zapłaty oraz weryfikacja opłat.

1. Polecenia zapłaty sporządza się w trzech egzemplarzach. Oryginał otrzymuje właściciel pojazdu lub 
osoba, która nim dysponowała na podstawie innego niż własność tytułu prawnego.

2. Polecenie zapłaty zawiera informację o 7 dniowym terminie płatności.

3. Gdy polecenie zapłaty wystawia Policja/Straż Miejska - 1 kopia pozostaje w jednostce wydającej 
dyspozycję usunięcia pojazdu, drugą otrzymuje Wydział Zarządzania Kryzysowego. W przypadku gdy 
polecenie zapłaty wystawia podmiot prowadzący parking, jedna kopia pozostaje w dyspozycji podmiotu 
prowadzącego parking, drugą otrzymuje Wydział Zarządzania Kryzysowego.

3a. W celu zachowania terminów obiegu dokumentów księgowych do faktury wystawionej przez parking 
lub jednostkę usuwającą pojazd z drogi, dołączona będzie kopia dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi 
wystawiona przez jednostkę do tego uprawnioną (Straż Miejska/Policja) jako potwierdzenie wykonanej usługi.

4. Wydział Zarządzania Kryzysowego dokonuje niezwłocznie weryfikacji opłat za usunięcie z drogi i 
parkowanie pojazdu oraz opłat dokonywanych w przypadku ustania przyczyn usunięcia pojazdu.

5. Wydział Księgowo - Rachunkowy Urzędu Miasta Katowice w cyklu miesięcznym przekazuje do 
Wydziału Zarządzania Kryzysowego dane właścicieli pojazdów, za które dokonano opłaty.
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6. W przypadku braku dokonania opłaty w wyznaczonym przez polecenie zapłaty terminie Prezydent 
Miasta Katowice przekazuje właścicielowi informację o wszczęciu postępowania administracyjnego, a po 
upływie terminu przewidzianego kodeksem postępowania administracyjnego wydaje decyzję administracyjną 
nakazującą zapłatę powstałych kosztów stosownie do brzmienia zapisów art. 130a ustawy.

7. Dalsze czynności wykonuje się zgodnie z rozdziałem V od ust. 7, 8, 9 z pominięciem ust. 10, 11, 12, 13, 
14.

8. W przypadku gdy właściciel pojazdu lub osoba lub osoba, która nim dysponowała na podstawie innego 
niż własność tytułu prawnego dokonał opłaty, Prezydent Miasta Katowice wydaje decyzję administracyjną 
umarzającą dalsze postępowanie.
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POLECENIE ZAPŁATY:
opłaty za pojazdy usunięte zgodnie z art. 130a ust 1. ust 2 . ust. 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym

Data wystawienia dyspozycji.... 

godzina wystawienia dyspozycji

nr dyspozycji.............................

marka i nr rej. pojazdu..............

Dane właściciela/użytkownika**:

Imię....................................

Nazwisko.....................................

Adres............................................

PESEI7NIP*................................

□ Usunięcie pojazdu na podstawie art. 130a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu 
drogowym (Dz. U. z 2020 poz. 110 z późn. zm.) -  wypełnia podmiot wydający zezwolenie na odbiór pojazdu 
z parkingu. W przypadku przekroczenia terminu odbioru pojazdu dodatkowe polecenie zapłaty wypełnia podmiot 
prowadzący parking:

Koszty związane z usunięciem i parkowaniem pojazdu: holowanie pojazdu ...................... zł. +
parkowanie pojazdu.......................zł x ilość dni parkowania.................... =........................... zł

□ Usunięcie pojazdu na podstawie art. 130a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu 
drogowym (Dz. U. z 2020 poz. 110 z późn. zm.) -  wypełnia podmiot wydający pojazd z parkingu:

Koszty związane z usunięciem i parkowaniem pojazdu: holowanie pojazdu ...................... zł. +
parkowanie pojazdu.......................zł x ilość dni parkowania.................... =........................... zł

□ Koszty powstałe w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu a następnie odstąpienia od jego 
usunięcia - art. 130a ust. 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 
poz. 110 z późn. zm.) -  wypełnia podmiot wydający dyspozycję usunięcia pojazdu:

"Właściciel pojazdu lub osoba, która nim dysponowała na podstawie innego niż własność tytułu prawnego 
ponosi opłatę w wysokości 50 % za usuniecie pojazdu z uwzględnieniem rodzaju pojazdu w przypadku, gdy 
nie został rozpoczęty załadunek pojazdu, (np. 476,00 zł. x 50% = 238,00zł.)
"Właściciel pojazdu lub osoba która nim dysponowała na podstawie innego niż własność tytułu prawnego 
ponosi opłatę w wysokości 80% za usunięcie pojazdu z uwzględnieniem rodzaju pojazdu w przypadku, gdy 
został rozpoczęty załadunek pojazdu, (np. 476,00 zł x 80% =380,80 zł.)

Opłatę w kwocie......................................  za usunięcie pojazdu z drogi zgodnie z art.l30a ust. 1 , art. 130a ust. 2,
art. 130a ust 2a*** ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 poz. 110 
z późn. zm.) należy uiścić na konto Urzędu Miasta Katowice w PKO BP S.A. nr konta: 85 1020 2313 2588 0022 
9309 7354 przed odbiorem pojazdu z parkingu lub w terminie do 7 dni od daty wystawienia polecenia 
zapłaty. Przez spełnienie terminu płatności uważa się wpływ opłaty na konto Urzędu Miasta, której można 
dokonać:
-  za pośrednictwem przekazu pocztowego,
-  przelewem.
W dowodzie opłaty należy podać dane właściciela/użytkownika pojazdu, a w tytule opłaty nr rejestracyjny pojazdu. 
W przypadku nieuregulowania przedmiotowej należności Miasto Katowice będzie jej dochodziło na drodze 
postępowania egzekucyjnego w administracji.
Ponadto informujemy, że doba parkingowa rozpoczyna się od godziny dostarczenia pojazdu na parking 
i trwa 24 godz. W przypadku przekroczenia terminu odbioru pojazdu obsługa parkingu naliczy kolejną 
dobę parkowania i wystawi kolejne polecenie zapłaty.

Druk wypełnił: Potwierdzam odbiór:

podpis, data i godzina
* w przypadku gdy właścicielem poj azdu j est firma
"  zaznaczyć właściwe 
" *  niepotrzebne skreślić 
sporządzono w 3 egz.
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Wysokość opłat za usunięcie pojazdu obowiązujące w roku 2020

Rodzaj pojazdu Wysokość opłaty brutto

rower lub motorower 110,00 zł

motocykl 218,00 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony 476,00 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 7,5 tony 594,00 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 tony do 16 ton 841,00 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton 1 239,00 zł

pojazd przewożący materiały niebezpieczne 1 508,00 zł

Wysokość opłat za przechowywanie pojazdu obowiązujące w roku 2020

Rodzaj pojazdu Wysokość opłaty brutto (stawka za dobę)

rower lub motorower 19,00 zł

motocykl 26,00 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony 39,00 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 7,5 tony 51,00 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 tony do 16 ton 73,00 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton 133,00 zł

pojazd przewożący materiały niebezpieczne 196,00 zł
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Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-2114180025 
Imię: Bogumił Piotr 
Nazwisko: Sobula 
Instytucja: Urząd Miasta Katowice 
Miejscowość:
Województwo:
Kraj: PL
Data podpisu: 3 kwietnia 2020 r. 
Zakres podpisu: Cały dokument
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