Odbiór Pojazdów odholowanych z dróg Powiatu
Olsztyńskiego na podstawie art. 130a Ustawy
Prawo o Ruchu Drogowym
1. Informacje podstawowe
●

Usuwaniem oraz przechowywaniem pojazdów z dróg Powiatu Olsztyńskiego odholowanych na podstawie
art. 130a Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym zajmuje się Powiatowa Służba Drogowa &#8211; jako
jednostka wyznaczona przez Starostę Olsztyńskiego do realizacji tego zadania (Uchwała nr 61/2/2012
Zarządu Powiatu w Olsztynie z dnia 13 marca 2012 r.)

2. Procedura odbioru pojazdu z placu depozytowego Powiatowej Służby Drogowej przy ulicy
Cementowej 3 w Olsztynie
●

●

●

Właściciel powinien zgłośić się do podmiotu wydającego dyspozycję usunięcia pojazdu, w celu uzyskania
dokumentu zezwalającego na odbiór pojazdu z placu depozytowego Powiatowej Służby Drogowej (jeśli
takie pozwolenie jest wymagane). W przypadku, gdy pozwolenie nie jest wymagane, właściciel pojazdu
może zgłosić się bezpośrednio do siedziby Powiatowej Służby Drogowej przy ul. Cementowej 3 w
Olsztynie &#8211; pokój 406.
Pojazdy odholowane z dróg Powiatu Olsztyńskiego na podstawie art. 130a Prawo o ruchu Drogowym
wydawane są z placu depozytowego w godzinach pracy urzędu, tj. w dni powszednie od poniedziałku do
piątku od 700 do 1500. Warunkiem wydania pojazdu jest wniesienie opłaty za jego usunięcie i
parkowanie w kasie Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie przy ul. Cementowej 3 lub przelewem na
konto bankowe: 15 8857 0002 3001 0000 4011 0004
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska właściciela oraz nr rejestracyjnego pojazdu (w
przypadku braku nr rejestracyjnego nr VIN), którego opłata dotyczy.
Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 89 535 66 31

W przypadku, gdy Właściciel nie może odebrać pojazdu w w/w godzinach i nie chce ponośić dodatkowych
kosztów związanych z parkowaniem pojazdu na placu depozytowym, proszony jest o wniesienie opłaty
według poniższej tabeli na konto Powiatowej Służby Drogowej. Jednocześnie informujemy, że w takim
przypadku odbiór pojazdu z parkingu musi nastąpić w kolejnym dniu roboczym w godzinach pracy urzędu.
W przypadku nie odebrania pojazdu w kolejnym dniu roboczym, koszty związane z przechowywaniem
pojazdu naliczone zostaną do dnia, w którym pojazd zostanie odebrany z placu depozytowego.
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