
Uchwała Nr XLVII/413/06

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 30 maja 2006 r.

w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 50 a ust. 2 ustawy z dnia  
20 czerwca 1997 r. 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 2 sierpnia 2002 r. 
w sprawie usuwania pojazdów (Dz. U. Nr 134 poz. 1133 z 2004 r. z późn. zm.),

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach 
uchwala, co następuje:

§ 1

Stwierdza  się,  że  Gmina  i  Miasto  Czerwionka-Leszczyny  przyjęła  na  własność  pojazd  marki  
Peugeot  205,  nr rej.  KAU 112U nr nadwozia  UF 3741C47G7096375.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

Zgodnie  z  art.  50  a ust.  2 ustawy z  dnia 20 czerwca 1997r.  Prawo o ruchu drogowym  
(DZ. U. z 2005 r. Nr 108 , poz. 908 z późn. zm) pojazd usunięty w trybie art. 50 a ust. 1 cytowanej 
Ustawy, nieodebrany na wezwanie Gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6-ciu miesięcy od dnia 
usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność 
gminy  z  mocy  ustawy.  Zgonie  z  §  8  ust.  2  Rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie usuwania pojazdów (Dz. U. Nr 134, poz. 1133  
z późn. zm), który jest aktem wykonawczym do cytowanej Ustawy, o przejęciu pojazdu na własność 
gminy, orzeka rada gminy.

Uchwała  dotyczy  pojazdu   Peugeot  205,  nr  rej  KAU  112U,  nr  nadwozia  UF 
3741C47G7096375,  względem  którego  wypełniona  została  przesłanka  zapisana  w  przywołanej 
ustawie oraz rozporządzeniu, który jako własność gminy umieszczony zostanie na terenie Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach.
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