
ZARZĄDZENIE NR 72/2022 
STAROSTY KŁODZKIEGO 

z dnia 10 października 2022 r. 

w sprawie powierzenia zadań polegających na usuwaniu pojazdów z dróg oraz prowadzeniu parkingu 
strzeżonego 

Na podstawie art. 130a ust. 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 988 z późn. zm.), zarządza się co następuje: 

§ 1. Realizację zadań polegających na usuwaniu pojazdów z dróg oraz prowadzenia parkingu strzeżonego 
dla pojazdów usuniętych z dróg w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 988 
z późn. zm.) powierza się Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A., ulica Dusznicka 1, 
57-300 Kłodzko, zwanemu wyznaczonym podmiotem. 

§ 2. Do zakresu zadań wyznaczonego podmiotu należą: 

1) dojazd do miejsca zdarzenia; 

2) załadunek, rozładunek oraz inne czynności związane z załadunkiem i rozładunkiem; 

3) uprzątnięcie miejsca zdarzenia; 

4) holowanie, przewóz pojazdu na parking; 

5) zabezpieczenie pojazdu od chwili przekazania pojazdu przez podmiot uprawniony do wydania dyspozycji 
usunięcia pojazdu; 

6) umożliwienie osobom upoważnionym do dokonywania oględzin zabezpieczonego pojazdu na terenie 
parkingu; 

7) przechowywanie w zabezpieczonym pomieszczeniu wyposażenia pojazdu, części lub innych elementów 
zabezpieczonego pojazdu, które zostały oddzielone od pojazdu i mogłyby ulec zniszczeniu lub zaginięciu 
w miejscu do przechowywania pojazdu; 

8) przechowywanie pojazdów w taki sposób by ich stan nie ulegał znacznemu pogorszeniu poprzez 
parkowanie; 

9) wyposażenie parkingu w taki sposób by osoby postronne nie miały dostępu do zabezpieczonych pojazdów 
poprzez odpowiednie ogrodzenie, oświetlenie i monitoring; 

10) całodobowy dozór zabezpieczonych pojazdów; 

11) wydanie pojazdu uprawnionej osobie. 

§ 3. Podmiot, o którym mowa w § 1 zobowiązuję do: 

1) wykonania każdej dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi w sytuacjach wymienionych w art. 130a ust. 1-3 
ustawy Prawo o ruchu drogowym i umieszczenia pojazdu na parkingu (dyspozycyjność całodobowa); 

2) pobierania opłat za wykonanie czynności, do których został wyznaczony, w wysokości ustalonej 
w odrębnej uchwale Rady Powiatu Kłodzkiego; 

3) umieszczenia tabeli opłat w biurze jednostki w widocznym miejscu i w sposób umożliwiający zapoznanie 
się z wysokością opłat. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i obowiązuje do dnia 31 grudnia 
2025 roku. 

  STAROSTA 
Maciej Awiżeń 
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