
UCHWAŁA NR XXXII/253/2013
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie przejęcia na własność Gminy Drezdenko pojazdu uznanego za porzucony z zamiarem 
wyzbycia się. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 50a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
- Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. poz. 1137 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów 
pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane (Dz. U. 
z 2011r.Nr 143, poz. 845)Rada Miejska w Drezdenku s t w i e r d z a : 

§ 1. Przejście na własność Gminy Drezdenko w świetle art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym 
pojazdu marki Renault Clio nr VIN VFIC57R0509882474 nr nadwozia, co do którego nie została 
ustalona osoba uprawniona do odbioru. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku 

Adam Kołwzan
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Uzasadnienie
Projekt uchwały przedkłada Radzie Miejskiej Burmistrz Drezdenka. Zgodnie z treścią art. 50a ust. 
2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. 
zm.) pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie 
jest on używany, może zostać usunięty z drogi przez Straż Miejską lub Policję. Pojazd taki 
nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6-ciu miesięcy od dnia 
usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się i przechodzi na własność gminy z mocy 
ustawy. Przepis ten stosuje się również do pojazdu, co do którego nie ustalono w terminie 6-ciu 
miesięcy osoby uprawnionej do jego odbioru. Przedmiotowa uchwała ma charakter deklaratoryjny 
i stanowi potwierdzenie faktu przejęcia na własność gminy Drezdenko przedmiotowego pojazdu. Na 
podstawie wydanej przez Policję dyspozycji usunięcia pojazdu nr 6/2012 w trybie art.50a, pojazd 
marki Renault Clio nr VIN VFIC57R0509882474, porzucony w dniu 01 sierpnia 2012r. na drodze 
wewnętrznej w Gościmiu, został umieszczony na parkingu strzeżonym Firmy ADKAR Krzysztof 
Zarzycki ul. Kostrzyńska 7 w Gorzowie Wlkp. Mimo podjętych działań nie ustalono osób 
uprawnionych do jego odbioru. W dniu 5 lutego 2013r. została dokonana wycena wraku przez Pana 
inż. Wacława Kopkę – Rzeczoznawcę Wyceny Ruchomości (uprawnienia Nr 9/IBEN/98), z której 
wynika, że ocena wartości nie mieści się w kryteriach wyceny (100% zużycia) i z uwagi na stan 
techniczny winien być złomowany (nie nadaje się do remontu). 
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