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UCHWAŁA NR XXXVIII/1193/2020  

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z dnia 15 października 2020 r.  

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu oraz wysokości 

kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2021  
 

Na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 

drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087 i 1517), uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. Na rok 2021 ustala się opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z 

drogi, w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - 

Prawo o ruchu drogowym, w wysokości określonej w załączniku nr 1 do uchwały.  

 

§ 2. Na rok 2021 ustala się wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od 

usunięcia pojazdu, o którym mowa w art. 130a ust. 2a ustawy wymienionej w § 1, w 

wysokości określonej w załączniku nr 2 do uchwały.  

 

§ 3. W sprawach pojazdów, które zostały usunięte lub została wydana dyspozycja ich 

usunięcia przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy 

dotychczasowe.  

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.  

 

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego.  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.  

 

 

 

 

 

Przewodnicząca  

Rady m.st. Warszawy   

 

 

 Ewa Malinowska-Grupińska 
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Załącznik nr 1 

do uchwały nr XXXVIII/1193/2020 

Rady Miasta Stołecznego Warszawy 

z dnia 15 października 2020 r.  

 

 

Opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdu 
 

 

 

 

Określenie pojazdu w zależności od: Wysokość opłaty w złotych 

- dopuszczalnej masy całkowitej w kg 

- lub rodzaju pojazdu 

za usunięcie jednego 

pojazdu 

za każdą dobę 

przechowywania 

rower, motorower 123 23 

motocykl 242 31 

do 3.500 kg włącznie dopuszczalnej masy 

całkowitej 
523 44 

powyżej 3.500 kg do 7.500 kg 653 57 

powyżej 7.500 kg do 16.000 kg 922 83 

powyżej 16.000 kg 1360 148 

pojazd przewożący materiały niebezpieczne 1654 217 
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Załącznik nr 2 

do uchwały nr XXXVIII/1193/2020 

Rady Miasta Stołecznego Warszawy 

z dnia 15 października 2020 r.  

 

 

Wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu 
 

 

 

 

Określenie pojazdu w zależności od: 

- dopuszczalnej masy całkowitej w kg 

- lub rodzaju pojazdu 

Wysokość kosztów w złotych za 

odstąpienie od usunięcia pojazdu 

rower, motorower 37 

motocykl 73 

do 3.500 kg włącznie dopuszczalnej masy całkowitej 157 

powyżej 3.500 kg do 7.500 kg 196 

powyżej 7.500 kg do 16.000 kg 277 

powyżej 16.000 kg 408 

pojazd przewożący materiały niebezpieczne 496 

 

 


