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UCHWAŁA NR VII/53/2011
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Sandomierz 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 50a ust.2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym 
(tekst jedn.Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz.908 z późn. zm.), § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 16 października 2007r. w sprawie usuwania pojazdów (Dz. U. Nr 191, poz. 1377) Rada 
Miasta Sandomierza uchwala, co następuje: 

§ 1. Przejmuje się na własność Gminy Sandomierz samochód osobowy marki Seat Inka, o nr rej. TSA L855, nr 
nadwozia VSSZZZ9KZTR018871, porzucony z zamiarem wyzbycia się, który nie został odebrany przez 
uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia. 

§ 2. Pojazd po przejęciu zostanie poddany złomowaniu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sandomierza 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Janusz Sochacki
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Uzasadnienie

Zgodnie z art.50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 108, 
poz. 908 z późn. zm) pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że 
nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza. 
Pojazd usunięty w wyżej opisanym trybie, a nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawniona osobę w terminie 
6 miesięcy od dnia usunięcia uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność 
gminy z mocy ustawy, o czym stanowi ust. 2 ww. artykułu. Zgodnie z §8 ust.2 rozporządzenia MSWiA z dnia 16 
października 2007r. w sprawie usuwania pojazdów (Dz. U. Nr 191, poz. 1377) o przejęciu pojazdu na własność 
gminy orzeka rada gminy. Przejęcie takiego pojazdu na własność gminy ma jedynie charakter deklaratoryjny- jest 
stwierdzeniem istniejącego już stanu prawnego.Po przejęciu pojazd zostanie poddany złomowaniu, a uzyskana 
z tego tytułu kwota przeznaczona zostaniena na koszty zwiazane z holowaniem i parkowaniem pojazdu za okres od 
dnia jego usunięcia do dnia przejęcia własności tego pojazdu. 


