
        Załącznik nr 1 do umowy nr DZ.DU…..2019
         

DATA WYSTAWIENIA 
ROZLICZENIE DYSPOZYCJI USUNI ĘCIA POJAZDU NR ……………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 

MARKA I NR REJESTRACYJNY POJAZDU 
DATA WYDANIA DYSPOZYCJI  
DATA WYDANIA POJAZDU Z PARKINGU  
DATA WYDANIA POJAZDU NA MIEJSCU ZDARZENIA 

I Stawki opłat za usunięcie pojazdów z dróg w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu oraz ich 
przechowywanie na parkingu strzeżonym - uchwała nr …………………. Rady Miasta Poznania z 
dnia ……………………………. 2019 r. 

 

Zaznaczenie  Rodzaj pojazdu Za usunięcie 
 Za każda 
rozpoczętą dobę 
przechowywania  

Ilość dób 
przechowywania   

Razem do opłaty   

 Rower lub motorower     

 Motocykl     

 
Pojazd o dopuszczalnej 

masie całkowitej do 
3,5 t 

    

 
Pojazd o dopuszczalnej 

masie całkowitej 
pow. 3,5 t do 7,5 t 

    

 
Pojazd o dopuszczalnej 

masie całkowitej 
pow. 7,5 t do 16 t 

    

 
Pojazd o dopuszczalnej 

masie całkowitej 
pow. 16 t 

    

 
Pojazd przewożący 

materiały 
niebezpieczne 

    

 

II Wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, po wydaniu dyspozycji o 
jego usunięciu - uchwała nr ………………. Rady Miasta Poznania z dnia ………………….. 2019 r. 

Zaznaczenie Rodzaj pojazdu Do opłaty 
 Rower lub motorower  
 Motocykl  
 Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t  

 
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5 t 

do 7,5 t 
 

 
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 7,5 t 

do 16 t 
 

 Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow.  16 t  
 Pojazd przewożący materiały niebezpieczne  

 
 
 
 
 
 
 



POUCZENIE 
W przypadku nieuregulowania przez właściciela pojazdu lub osobę uprawnioną opłaty za usunięcie i 
przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym lub kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia 
pojazdu z drogi, po wydaniu dyspozycji o jego usunięciu na rachunek bankowy nr 
……………………………. Zarząd Dróg Miejskich wystawi decyzję nakazową o zapłacie powstałej 
należności, co spowoduje poniesienie dodatkowych kosztów i wszczęcie postępowania egzekucyjnego w 
administracji.  

 
Podstawy prawne:  
- art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz. U. z 2018, poz.1990, ze zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Sprawa 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 ze zm.) 
- uchwała nr …………………. Rady Miasta Poznania z dnia ………………. 2019 r. w sprawie 
ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg miasta Poznania i ich przechowywanie na parkingach 
strzeżonych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w 
przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, po wydaniu dyspozycji o jego usunięciu. 
 
 
…………………………………                           ……………………………………… 
Podpis osoby uprawnionej               Podpis właściciela pojazdu lub osoby  
z firmy holującej.     uprawnionej do odbioru pojazdu. 
 


