
Uchwała nr LVI/354/2010
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 30 marca 2010 roku

w sprawie: przejęcia pojazdu na własność gminy Swarzędz

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

§ 1.

Stwierdza  się  przejęcie  na  własność  gminy  Swarzędz  pojazdu  marki  RENAULT CLIO o 
numerze  rejestracyjnym  PO 259SC usuniętego  z  drogi  na  terenie  gminy  Swarzędz,  nie 
odebranego  przez  uprawnione  osoby  w  terminie  6  miesięcy  od  dnia  usunięcia,  tj.  od 
22.09.2008 roku.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE
Do Uchwały nr LVI/354/2010
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 30 marca 2010 roku

w sprawie: przejęcia pojazdu na własność gminy Swarzędz

Zgodnie  z  przepisem  art.50a  ust.  1  ustawy  z  dnia  20  czerwca  1997r,  Prawo  o  ruchu 
drogowym (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 ww. trybie, nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną 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. Dotyczy to również pojazdu, dla 
którego,  w  terminie  6  miesięcy  od  dnia  usunięcia  pojazdu,  nie  została  ustalona  osoba 
uprawniona do jego odbioru.
Zgodnie z przepisem § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 16 października 2007r. w sprawie usuwania pojazdów (Dz. U. Nr 191, poz.1377) o 
przejęciu pojazdu na własność gminy orzeka rada gminy.
Aktualnie, od ponad 6 miesięcy na parkingu strzeżonym w Suchym Lesie znajduje się pojazd 
będący przedmiotem niniejszej uchwały i usunięty przez Straż Miejską w Swarzędzu, z drogi 
na terenie Gminy Swarzędz w dniu 22.09.2008 roku. Ustalono właściciela pojazdu, którego 
zgodnie  z  przepisami  ustawy  poinformowano  o  usunięciu  pojazdu  i  wzywano  do  jego 
odbioru.  Po  upływie  6  miesięcy  od  dnia  usunięcia  pojazdu  z  drogi,  wszczęte  zostało 
postępowanie administracyjne w sprawie przejęcia pojazdów na własność Gminy Swarzędz, 
o czym powiadomiono właściciela.  Działania te nie przyniosły spodziewanych rezultatów i 
pojazd nadal pozostaje na parkingu strzeżonym.
Zgodnie z przedstawionymi wyżej przepisami Rada Miejska w Swarzędzu orzeka o przejęciu 
pojazdu, usuniętego z drogi na terenie gminy Swarzędz, na własność Gminy, podejmując 
stosowną uchwałę.


