
UCHWAŁA Nr .M1./2017

ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia . ... ę ft .. .MQ^ęv.. .$G£1y.n............

w sprawie trybu postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi i przejmowanymi 
na własność Powiatu Łowickiego na podstawie art 130a ust 10 ustawy Prawo o ruchu 
drogowym

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948; z 2017 r, poz. 730) w zw. z art. 130a 
ust. 10 i ust. 10 lit. f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 128 i 777) oraz § 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz, 265 i 422) Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, 
co następuje:

§ ł. W ramach gospodarowania nabytym mieniem ustala się tryb postępowania z pojazdami 
przejętymi na własność Powiatu Łowickiego (dalej również „Powiat”) na podstawie art. 130a 
ust. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym:

1) sprawy przejęcia pojazdu na własność Powiatu prowadzi Powiatowy Zarząd Dróg 
i Transportu w Łowiczu (dalej również „PZDiT”), łącznie ze skierowaniem sprawy 
na drogę postępowania sądowego; po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu wydanego 
w przedmiocie przepadku pojazdu na rzecz Powiatu, Dyrektor PZDiT przekazuje 
niezwłocznie do kancelarii Starostwa Powiatowego w Łowiczu (dalej również 
„Starostwo”) dokumenty dotyczące pojazdów przejętych na własność Powiatu;

2) w celu ustalenia wartości pojazdu Wydział Organizacyjny Starostwa zleca ocenę 
techniczną i wycenę uprawnionemu rzeczoznawcy;

3) pojazdy przejęte, których stan techniczny kwalifikuje je do utylizacji, przekazywane są 
do stacji demontażu. Oceny w tym zakresie dokonuje się na podstawie wyceny 
uprawnionego rzeczoznawcy lub protokołu Komisji Likwidacyjnej. Nadzór nad tą 
częścią zadania sprawuje Wydział Organizacyjny;

4) pozostałe przejęte pojazdy podlegają ewidencji środków trwałych oraz zbyciu w trybie 
przewidzianym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie 
rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 265 i 422), które to czynności wykonuje 
odpowiednio Wydział Organizacyjny oraz Komisja Likwidacyjna;

5) ogłoszenie o zamiarze sprzedaży pojazdu Wydział Organizacyjny zamieszcza 
w szczególności w Biuletynie informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń 
w budynku Starostwa;

6) pojazdy, które nie zostały zbyte w trybie określonym w pkt 4 przeznacza się 
do utylizacji i przekazuje się do stacji demontażu, co wykonuje Wydział Organizacyjny;



7) o sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu łub utylizacji pojazdu Wydział Komunikacji 
zawiadamia stosowny organ rejestrujący w celu wyrejestrowania łub zgłoszenia 
sprzedaży pojazdu;

8) po sprzedaży* nieodpłatnym przekazaniu łub utylizacji pojazdu Wydział Organizacyjny 
wydaje decyzję o zapłacie kosztów związanych z usuwaniem* przechowywaniem, 
oszacowaniem* sprzedażą łub utylizacją pojazdu powstałych od momentu wydania 
dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania;

9) egzekucja należności* o których mowa w pkt 8 następuje na zasadach określonych 
w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
(t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 599* 868,218,1244* 1228* 1579* 1948 i 1860) -  co wykonuje 
Wydział Finansowy;

10) w przypadku możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu 
„Dofinansowanie systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji” 
prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w terminach i na warunkach 
określonych w odrębnych przepisach składa stosowny wniosek o dofinansowanie.

§ 2. Komisję Likwidacyjną pojazdów przejętych na własność Powiatu (dalej również 
„Komisja”) powołuje zarządzeniem Starosta Łowicki.

§ 3. 1. Zadaniem Komisji Likwidacyjnej pojazdów przejętych na własność Powiatu jest:

1) zakwalifikowanie pojazdów przejętych na własność Powiatu na podstawie 
prawomocnego orzeczenia sądu do:
a) sprzedaży,
b) nieodpłatnego przekazania państwowym lub samorządowym instytucjom 

kultury (dotyczy pojazdów zabytkowych),
c) nieodpłatnego przekazania zakładom opieki zdrowotnej* organizacjom pomocy 

społecznej, szkołom i placówkom oświatowym, instytucjom charytatywnym, 
organom administracji publicznej oraz szkołom wyższym* instytucjom 
badawczym lub jednostkom organizującym i prowadzącym badania naukowe 
lub prace rozwojowe* jeżeli mogą być przez te podmioty wykorzystane przy 
realizacji ich zdań (dotyczy pojazdów nie nadających się do obrotu handlowego* 
a przedstawiających wartość użytkową),

d) utylizacji;
2) przeprowadzenie procedury sprzedaży* nieodpłatnego przekazania lub utylizacji 

pojazdów.

2. Zasady dotyczące kwalifikowania pojazdów przejętych na własność Powiatu określa 
Starosta Łowicki w zarządzeniu, o którym mowa w § 2.

§ 4* 1. Sprzedaż pojazdu będzie następowała zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 599* 868, 218, 
1244, 1228* 1579,1948 i 1860) oraz niniejszej uchwały.

2. Z postępowania w sprawie sprzedaży* nieodpłatnego przekazania lub utylizacji pojazdu 
Komisja sporządza protokół i przedstawia go Staroście Łowickiemu do zatwierdzenia.



3. W celu utylizacji pojazdu Starosta Łowicki wydaje zarządzenie o nieodpłatnym 
przekazaniu pojazdu do stacji demontażu.

4. Zatwierdzony protokół, o którym mowa w ust, 2 przekazuje się do Wydziału 
Organizacyjnego celem kontynuowania postępowania.

5. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie protokołu z postępowania w sprawie 
sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub utylizacji pojazdu przekazuje się za potwierdzeniem 
odbioru właściwym kierującym komórkami organizacyjnymi Starostwa:

a) Wydziału Komunikacji,
b) Wydziału Finansowego,
c) Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łowickiemu oraz kierującym odpowiednimi 
komórkami organizacyjnymi Starostwa w zakresie im przypisanym,

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 r.

Członkowie Zarządu:

Krzysztof Figat -  Starosta Łowicki 

Grzegorz Bogucki - Wicestarosta Łowicki 

Jacek Chudy - Członek Zarządu



UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały jest zasadne z uwagi na potrzebę wewnętrznego uregulowania trybu 
postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi i przejmowanymi na własność Powiatu 
Łowickiego, zwłaszcza w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym i nałożeniu na powiat obowiązku wynikającego z ark 130 a ust. 10 
powołanej ustawy.


