
Uchwała Nr XIV/092/07 

Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 20 września 2007 roku 

 

 

w sprawie: przejęcia na własność Gminy Drezdenko samochodu osobowego . 

 

Na podstawie §8 ust2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 

sierpnia 2002 r w sprawie usuwania pojazdów  oraz art. 18 ust 2 pkt 15   ustawy z dnia 8 

marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r Nr 142 poz.1591                          

z późniejszymi zmianami: z 2002.03.31r  zm. Dz.U  z 2002r Nr 23 poz.220, z 2002.06.22 zm. 

Dz.U z 2002r Nr 62 poz.558, z 2002.10.27r zm. Dz.U  z 2002 Nr 113 poz.984, z 2003.01.01 

zm. Dz.U.  z 2002 Nr 214 poz.1806, z 2003.07.11 zm. Dz.U. z 2003r Nr 80 poz.717, z 

2003.11.17 zm. Dz.U.  z 2003 Nr 162 poz.1568, z 2004.01.01 zm. Dz.U. z 2002 Nr 153 

poz.1271, z 2004.07.01 zm. Dz.U z 2004 Nr 116 poz. 1203, z 2004.07.27 zm. Dz.U.                 

z 2002 Nr 214 poz1806,z 2005.10.10 zm. Dz.U z 2005 Nr 172 poz. 1441, z 2006.02.02 zm. 

Dz.U.z 2006 Nr 17 poz.128, z 2006.09.01 zm Dz.U.  z 2005 Nr175 poz. 1457, z 2006.09.13 

zm. Dz.U z 2004 Nr 102 poz.1055,z 2006.10.06 zm. Dz.U.  z 2006 Nr 181 poz1337, z 

2007.03.19 zm Dz.U.Nr 48 poz.327) 

 

uchwala się co następuje : 

 

§1 

Przejmuje się na własność Gminy Drezdenko samochód osobowy marki BMW nr rejestracyjny 

pojazdu B 042896, nr podwozia WBAAK 150502338833 

 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Gminnej 

  

§3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

dot. należności za parkowanie pojazdów na parkingu w Strzelcach Kraj przy ul. PCK 23 

 

1.Seat Toledo parkowany od dnia 29.12.2004r 

- Podmiot (Policja), który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu z parkingu mylnie powiadomił 

Gminę, że usunął pojazd z drogi w trybie określonym w art.50a ust.1 ustawy z dnia 

20.06.1997r Prawo o ruchu drogowym. Art.50a ust1 brzmi : ,,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. 

Ustawa mówi, że usunięcie nie jest obowiązkowe – pojazd może zostać usunięty, który jest 

pozostawiony na drodze, a więc na jezdni, poboczu lub chodniku. Nie podlega usunięcie w 

tym trybie pojazd, który jest pozostawiony w innym miejscu gdyż przepis ten ma 

zastosowanie- zgodnie z art.1 ust.1  prawa o ruchu drogowym tylko na drogach publicznych 

i w strefie zamieszkania.  

Pojazd Seat Toledo nie został usunięty z drogi publicznej tylko z parkingu, a więc nie ma 

podstaw do jego przejęcia przez gminę a co za tym idzie do uregulowania należności. 

 

 

2.VW Passat parkowany od 02.07.2000r 

- Według posiadanych dokumentów – protokół z dnia 02.07.2000r dyspozycja usunięcia lub 

przemieszczenia pojazdu była z dnia 2 lipca 2000r na podstawie art.129 ust.5 ustawy z dnia 

20.06.1997r Prawo o ruchu drogowym a nie na podstawie art.50a ust.1 cyt. ustawy. 

Nadmieniam , że od 01.06.2000r była zawarta umowa pomiędzy Komendą Powiatową Policji 

w Strzelcach Kraj a PUHP J. Burdziak i M. Czapiński s.c. w Strzelcach Kraj. na okres od 

01.06.2000r do 31.05.2003 . Umowa dotyczyła współdziałania w zakresie : 

1) usuwania lub przemieszczania pojazdów w przypadkach określonych w art.129 ust.5 

ustawy z dnia 20.06.1997r prawo o ruchu drogowym 

2) parkowania na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych w przypadkach określonych 

w art.129 ust.5 ustawy. 

Biorąc pod uwagę przepis prawa, że pojazd nie został usunięty z drogi na podstawie art.50a  

tylko na podstawie art.129 ust.5 ustawy prawo o ruchu drogowym  oraz że została 

wyznaczona z dniem 10.06.2003  jednostka do usuwania pojazdów oraz wyznaczenia 

parkingu właściwego do umieszczenia usuniętych pojazdów (Zarządzenie nr 17/2003 

Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 10 czerwca 2003) i ustalona została wysokość 

opłat od dnia 04.06.2003 za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie usuniętego pojazdu                

( uchwała Nr VII/34/2003 Rady powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w Strzelcach Kraj z dnia 

25 kwietnia 2003) nie ma podstaw  do przejęcia pojazdu przez gminę i  uregulowania 

należności. 

 

 

3.Mercedes 190 parkowanie od dnia 06.04.2003. 

Według otrzymanych dokumentów z Komisariatu Policji w Drezdenku wynika, że dyspozycja 

usunięcia pojazdu z dnia 06.04.2003r była na podstawie art.129 ust.5 ustawy z dnia  

20.06.1997r Prawo o ruchu drogowym a winna być na podstawie art.50a  cytowanej 

ustawy. Ponadto pojazd został usunięty w związku z przestępstwem art.178a§1 KK, brak 

ubezpieczenia OC. 

Informuję, że wyznaczona została z dniem 10.06.2003  jednostka do usuwania pojazdów 

oraz wyznaczenia parkingu właściwego do umieszczenia usuniętych pojazdów (Zarządzenie 

nr 17/2003 Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 10 czerwca 2003) i ustalona została 

wysokość opłat od dnia 04.06.2003 za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie usuniętego 

pojazdu ( uchwała Nr VII/34/2003 Rady powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w Strzelcach 

Kraj z dnia 25 kwietnia 2003) nie ma podstaw  do przejęcia pojazdu przez gminę i  

uregulowania należności. 

 

 

 



 

4.BMW parkowanie od dnia 22.07.2004 

-Dyspozycja usunięcia pojazdu nr 24/2004r  z dnia 22.07.2004r  na podstawie art.50a ust.1 

zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r prawo o ruchu drogowym. Pojazd został 

porzucony po uderzeniu w słup oświetleniowy nie znaleziono właściciela auta . 

Właściciel –zgodnie z art.180 k.c.- może wyzbyć się własności rzeczy ruchomej przez to, że 

w tym zamiarze rzecz porzuci. W myśl artykułu 181 k.c. własność ruchomej rzeczy niczyjej 

nabywa się przez jej objęcie w posiadanie samoistne, zwane zawłaszczeniem. Podstawa 

nabycia własności tego pojazdu nie jest ten przepis, lecz art. 50a ust2, który stanowi, że 

pojazd taki przechodzi na własność gminy z mocy ustawy. O przejęciu pojazdu na własność 

gminy orzeka rada gminy (§8 ust 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 2 sierpnia 2002r w sprawie usuwania pojazdów (Dz.U Nr 134 poz 1133 

z późn zm.) 

Biorąc pod uwagę powyższe Rada Gminy powinna przejąć auto na własność i ponieść opłatę za 

parkowanie samochodu na parkingu. 


