UCHWAŁA NR XXXI/248/14
RADY GMINY BOLESŁAWIEC
z dnia 5 marca 2014 r.
w sprawie przejęcia na własność Gminy Bolesławiec pojazdu uznanego
za porzucony z zamiarem wyzbycia się

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594, 645,1318) w związku
z art.50a ust. 2 i 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym
(Dz. U z 2012 poz. 1137, Dz. U z 2011r. nr 30 poz.151, nr 222 poz.1321, Dz. U
z 2012 r. poz.951, 1448, Dz. U z 2013 r. poz.700, 1611) oraz § 8 ust.2
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października
2007 r. w sprawie usuwania pojazdów (Dz. U z 2007 r. nr 191 poz.1377, Dz. U
z 2008 r. nr 100 poz.649, Dz. U z 2011r. nr 143 poz. 845,846).

uchwala się, co następuje:
§ 1. przejmuje się na własność Gminy Bolesławiec, uznany za porzucony
z zamiarem wyzbycia się samochód marki OPEL – ASTRA o nr VIN:
W0L0TGF35W2195315.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 marca 2014 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Bogusław Uziej

Uzasadnienie
Pismem nr R-539/8/2013 z dnia 23 września 2013 r. Komenda Powiatowa
Policji w Bolesławcu, Wydział Ruchu Drogowego poinformowała Urząd Gminy
Bolesławiec, że w dniu 21 września 2013 roku, z węzła drogowego drogi krajowej
nr 18 i drogi wojewódzkiej nr 297, położonego w obrębie wsi Golnice, usunięto
pojazd - samochód osobowy marki OPEL – ASTRA bez tablic rejestracyjnych
o nr VIN: W0L0TGF35W2195315, w załączeniu przesyłając dyspozycję usunięcia
pojazdu na podstawie art. 50a ust.1 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Pismem
nr I.I.7022.84.2013 z dnia 11 października 2013 roku skierowanym do Komendy
Powiatowej Policji w Bolesławcu, Wójt Gminy Bolesławiec zwrócił się z zapytaniem
czy przedmiotowy pojazd figuruje w policyjnej bazie jako pojazd poszukiwany.
W odpowiedzi, Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu pismem nr R-539/8/2013
z dnia 30 października 2013 roku poinformowała, że pojazd nie figuruje jako
utracony. W celu ustalenia danych właściciela pojazdu w dniu 30 września 2013 roku
zwrócono się do Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, Wydziału Komunikacji
i Transportu z prośbą o podanie danych osobowych właściciela pojazdu. W dniu
9 października 2013 roku otrzymano odpowiedź, że przedmiotowy pojazd nie figuruje
w ewidencji Starostwa Powiatowego w Bolesławcu. Pismem nr I.I.7022.89.2013
z dnia 7 listopada 2013 roku zwrócono się z prośbą do Departamentu Centralnej
Ewidencji Pojazdów i Kierowców Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z

siedzibą

w

Warszawie

ul.

Adolfa

Pawińskiego

17/21,

o

sprawdzenie

czy przedmiotowy pojazd figuruje w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców
MSWiA i podanie danych właściciela pojazdu. Pismem z dnia 6 grudnia 2013 roku,
otrzymano odpowiedź, że pojazd nie figuruje w Centralnej Ewidencji Pojazdów.
Również na stronie internetowej gminy Bolesławiec zamieszczono informację, że
poszukuje

się

właściciela

pojazdu

marki

OPEL

–

ASTRA

o

nr

VIN:

W0L0TGF35W2195315. Wobec faktu, że ustalenie właściciela pojazdu jest
niemożliwe oraz upłynął 6 – miesięczny okres wynikający z zapisu art.50a ust.2
ustawy Prawo o ruchu drogowym pojazd z dniem 21 marca 2014 roku przechodzi na
własność Gminy Bolesławiec.

