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Oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka 

Prawo o ruchu drogowym, regulując zasady, na jakich odbywa się odholowywanie pojazdów z drogi, od-
nosi się również do kwestii, kto powinien ponieść koszty takiego usunięcia. Poza szczególnymi przypadkami 
przyjmuje się, że kosztem odholowania pojazdu obarczyć należy jego właściciela. Dzieje się tak wówczas, 
gdy odholowanie nastąpiło na podstawie art. 130a ust. 1 oraz ust. 2 ustawy (jeśli na przykład pojazd pozosta-
wiony został w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu). 

Warto podkreślić, że norma określona w ust. 5c wspomnianego artykułu przewiduje, że „pojazd usunięty 
z drogi, w przypadkach określonych w ust. 1–2, umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu 
strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie”. Konsekwencją takiego zapisu jest 
bezwzględne uzależnienie wydania pojazdu od uprzedniego uiszczenia opłaty. Rozwiązanie to – co do zasady 
słuszne – jest jednak trudne do zaakceptowania w przypadku, gdy ukarany kwestionuje zasadność odholowa-
nia. Jak dowiodła praktyka, w przeszłości zdarzały się przypadki, kiedy sąd stwierdzał, że usunięcie pojazdu 
z drogi dokonane zostało niezgodnie z prawem. Ponadto wypada w tym miejscu przypomnieć, że wedle dys-
pozycji art. 130a ust. 10 ustawy w przypadku nieodebrania pojazdu z parkingu depozytowego w terminie 
trzech miesięcy od dnia jego usunięcia starosta występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku 
na rzecz powiatu. Zatem nawet jeśli ukarany zdecyduje się dochodzić swoich praw przed sądem, to biorąc 
pod uwagę czas trwania postępowania sądowego oraz realne ryzyko orzeczenia przepadku jego pojazdu, jest 
on de facto zmuszony ponieść koszty usunięcia pojazdu. 

Patrząc przez pryzmat opisanej sytuacji, wydaje się, że brakuje przepisów, które pozwalałyby zawiesić 
egzekwowanie przedmiotowych należności w sytuacji, kiedy właściciel pojazdu, który kwestionuje legalność 
decyzji o usunięciu pojazdu, postanawia skierować sprawę do sądu. Brakuje też przepisów, które jedno-
znacznie mówiłyby, że w przypadku, gdy właściwy sąd potwierdzi bezpodstawność odholowania, należy 
odstąpić od egzekwowania kosztów od właściciela pojazdu. 

Biorąc to pod uwagę, zwracam się do Pana Ministra z wnioskiem o rozważenie potrzeby doprecyzowania 
przepisów prawa we wskazanym zakresie. 

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




