Zasady postępowania właściciela pojazdu usuniętego na podstawie art. 130a ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym w celu jego odzyskania z parkingu
Podstawę do odbioru pojazdu usuniętego w trybie art. 130a ust. 1 lub 1a ustawy stanowi
zezwolenie wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu.
Zezwolenie, wydaje się osobie, po okazaniu przez nią dokumentu tożsamości i dokumentu
upoważniającego do używania pojazdu, a w przypadku:
1) pojazdu usuniętego na podstawie art. 130a ust. 1 pkt 2 ustawy - po spełnieniu warunków
wymaganych do zwrotu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego, o których mowa w art. 133
ustawy;
2) pojazdu usuniętego na podstawie art. 130a ust. 1 pkt 3 lub ust. 1a ustawy - także
zezwolenia, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy. ;
Pojazd z parkingu odbiera osoba wskazana w zezwoleniu lub właściciel (posiadacz)
wskazany w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) pojazdu lub
w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe.
Wydanie pojazdu następuje po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty oraz:
•
zezwolenia wydanego przez organ, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu – dot.
pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób
zagraża bezpieczeństwu. Obowiązek (lub jego brak) uzyskania zezwolenia w każdym
przypadku znajduje się na wydanej dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi.
•
dowodu uiszczenia kaucji - dot. przypadku, o którym mowa w ust. 1a (pojazdu
usuniętego z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy)
Jednostkami, którym starosta powierzył realizowanie zadań są:
1. W celu realizacji zadań z zakresu usuwania pojazdów:
● przedsiębiorcy działający wspólnie jako Konsorcjum:
- Diesel Serwis Grzegorz Irzymski, Olchowo 85, 72-200 Nowogard,
- Moto-ABC Agata Zajko-Pałka, ul. Jana Matejki 15, 72-100 Goleniów,
- Pomoc Drogowa Autoholowanie Danuta Janik, ul. Parkowa 3, 72-100 Białuń.
2. W celu realizacji zadań z zakresu przechowywania pojazdów:
● Diesel Serwis Grzegorz Irzymski, Olchowo 85, 72-200 Nowogard
Tel. 91 3922402, 601 893 944.
Parking, na którym przechowywane są usunięte pojazdy znajduje sie pod adresem:
Olchowo 85, 72-200 Nowogard (tel. 91 3922402, 601 893 944)
Opłat dokonuje się na konto starostwa
Powiat Goleniowski - Starostwo Powiatowe, 72-100 Goleniów;
Bank Spółdzielczy w Goleniowie, NRB: 70 9375 0002 0000 0459 2000 0020

Wysokość opłat jest ustalona Uchwałą Nr XXIII/232/2017 Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi
i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie
wydania dyspozycji usunięcia pojazdu.
Pełen tekst uchwały znajduje się pod linkiem:
http://spow.goleniow.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=299930
Opłatę wylicza się w sposób następujący:
W zależności od rodzaju pojazdu, sumuje się opłatę za usunięcie pojazdu z drogi i opłatę
za parkowanie pomnożoną przez ilość dni przechowywania.
2. W odniesieniu do poszczególnych pojazdów określone opłaty wynoszą:
1) rower lub motorower:
a)
za usunięcie - 113 zł,
b)
za każdą dobę parkowania - 20 zł;
2) motocykl:
a)
za usunięcie - 223 zł,
b)
za każdą dobę parkowania - 27 zł;
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:
a)
za usunięcie - 486 zł,
b)
za każdą dobę parkowania - 40 zł;
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:
a)
za usunięcie - 606 zł,
b)
za każdą dobę parkowania - 52 zł;
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t:
a)
za usunięcie - 857 zł,
b)
za każdą dobę parkowania - 75 zł;
6)pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t:
a)
za usunięcie - 1263 zł,
b)
za każdą dobę parkowania - 136 zł;
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne:
a)
za usunięcie - 1537 zł,
b)
za każdą dobę parkowania - 200 zł.
Np. motorower usunięty dnia 1 maja 2018 r. i odebrany dnia 5 maja 2018 r.
113 + 20 x 5 = 213 zł
W razie wątpliwości, wysokość opłaty można skonsultować z właścicielem parkingu
pod nr telefonu 91 3922402 lub 601893944.

Ważne
Jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu
w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia starosta występuje do sądu z wnioskiem
o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu. Koszty związane z usuwaniem,
przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe
od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba
będąca właścicielem tego 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
kosztów Decyzję o zapłacie tych kosztów wydaje starosta.
Tel. do Wydziału Komunikacji 914710287

