STAROSTWO POWIATOWE W SOKÓŁCE
Wydział Komunikacji i Dróg
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka
telefon: 85 711 08 11
faks: 85 711 20 08
starostwo@sokolka-powiat.pl
http://www.sokolka-powiat.pl

KARTA USŁUGI

KD - 54 - USUWANIE POJAZDÓW Z DRÓG ORAZ PRZECHOWYWANIE NA PARKINGU
STRZEŻONYM
OPIS SPRAWY / ZADANIA:

Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela pojazdu w przypadkach określonych
w art. 130a ust. 1 – 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym, tj.:
1. pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny
sposób zagraża bezpieczeństwu,
2. 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 Prawo o
ruchu drogowym,
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 osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności
ruchowej oraz osób wymienionych w art. 8 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym,
5. pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że
zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.
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:
•

znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka
działającego podobnie do alkoholu,

•

nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub
używania pojazdu;

•

jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje
uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

Pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadkach, o
których mowa w art. 140 ad ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub
w trakcie usuwania ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia
pojazdu spowoduje powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu.
Usunięcie pojazdu z drogi może nastąpić tylko w wyniku wydania dyspozycji usunięcia przez
Policję lub Straż Miejską.
Pojazd usunięty z drogi umieszcza się na parkingu strzeżonym aż do czasu uiszczenia opłaty
za jego usunięcie i parkowanie.
Na podstawie zawartej umowy, świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg
zlokalizowanych na terenie powiatu sokólskiego w przypadkach określonych w art. 130a
ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz prowadzenie parkingu strzeżonego do
przechowywania usuniętych pojazdów wykonywane jest przez przedsiębiorcę:
NAPRAWA AUT POWYPADKOWYCH Mariusz Woronowicz
16 – 100 Sokółka, ul. Jana Pawła II 1
Tel: 600486444

Przepadek pojazdu na rzecz powiatu:
Starosta w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi 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.
Do wykonania orzeczenia sądu o przepadku pojazdu jest obowiązany Starosta. Wykonanie
orzeczenia następuje w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo o
ruchu drogowym.
Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub
zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do
zakończenia postępowania o przepadku pojazdu ponosi osoba będąca właścicielem pojazdu
w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu. Jeżeli w chwili usunięcia, pojazd znajdował się
we władaniu osoby dysponującej nim na podstawie innego niż własność tytułu prawnego,
osoba ta jest zobowiązana solidarnie do pokrycia tych kosztów.

Decyzję o zapłacie tych kosztów wydaje Starosta.

KOGO DOTYCZY:

Właścicieli pojazdów usuniętych z drogi w przypadkach określonych w art. 130 a ust. 1 -3
ustawy Prawo o ruchu drogowym.

CZAS REALIZACJI:

W przypadku nie odebrania pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia, Starosta
Sokólski wystąpi z wnioskiem do właściwego miejscowo Sądu o orzeczenie jego przepadku
na rzecz powiatu.
WYMAGANE DOKUMENTY:

Wydanie pojazdu następuje za zgodą podmiotu, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu
oraz po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty. Do odbioru pojazdu niezbędne są:
• zezwolenie na odbiór pojazdu wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycję
usunięcia pojazdu,
• dowód wpłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu zgodnie z Uchwałą nr
XXVI/175/2016 Rady Powiatu w Sokółce.
Opłatę nalicza i informuje o jej wysokości podmiot odpowiedzialny za usunięcie
i przechowywanie pojazdu.
Dowód wpłaty powinien zawierać imię i nazwisko właściciela oraz numer rejestracyjny
pojazdu.

OPŁATY:

Stawki opłat brutto za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych zostały
określone w uchwale Nr XXVI/175/2016 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 3 listopada 2016r.
Dowód wpłaty powinien zawierać imię i nazwisko właściciela oraz numer rejestracyjny
pojazdu.
Opłat można dokonać:
 w Kasie w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce – parter, p.3,
 na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Sokółce:
Bank Spółdzielczy w Sokółce
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za
pośrednictwem Starosty Sokólskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

PODSTAWY PRAWNE:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137
z późn. zm.),
2. 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 (Nr
143, poz. 846)

URZĄD, W KTÓRYM REALIZOWANA BĘDZIE SPRAWA:

Nazwa urzędu

Starostwo Powiatowe w Sokółce

Adres

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
pokój nr 26

Telefon

857110817(telefon bezpośredni do
wydziału/referatu/pracownika)

Fax
………………………

Godziny przyjmowania

Poniedziałek

08:00 - 16:00

dokumentów

Wtorek

07:30 - 15:30

Środa

07:30 - 15:30

Czwartek

07:30 - 15:30

Piątek

07:30 - 15:30

Sobota

Nieczynne

Niedziela

Nieczynne

FORMULARZE ELEKRTONICZNE:

FORMULARZE I DOKUMENTY DO POBRANIA:

Brak

