
UCHWAŁA NR . M .  . /2017 
Zarządu Powiatu Łowickiego

z dnia &  . maja 2017 r.

zmieniająca uchwalę Nr 230/2016 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 29 marca 2016 r. 
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu

Na podstawie art 32 ust. 2 pkt 6 i art. 35 ust, 1 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) 
Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§1. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Łowiczu, stanowiącym 
załącznik do uchwały Nr 230/2016 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 29 marca 2016 r. 
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu wprowadza się 
następujące zmiany:

1) w §24 dodaje się punkt 19 w brzmieniu:
„19) prowadzenie spraw związanych z pojazdami przejętymi na własność Powiatu 
na podstawie art. 130a ust. 10 Prawo o ruchu drogowym, w tym w szczególności:

a) zlecanie oceny technicznej i wyceny pojazdu uprawnionemu rzeczoznawcy;
b) przekazywanie pojazdów, których stan techniczny kwalifikuje je do utylizacji oraz tych, 

które nie zostały zbyte 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) 
do stacji demontażu;

c) ewidencjonowanie pojazdów podlegających 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 
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 265 i 422);

d) zamieszczanie ogłoszenia o zamiarze sprzedaży pojazdu w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu;

e) współdziałanie z Komisją Likwidacyjną pojazdów przejętych na własność Powiatu 
w sprawach kwalifikowania pojazdów do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub 
utylizacji oraz w prowadzeniu procedury sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub 
utylizacji pojazdów;

f) informowanie Wydziału Komunikacji o sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu lub 
utylizacji pojazdu;

g) prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o zapłacie kosztów związanych 
z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub utylizacją pojazdu 
powstałych od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia 
postępowania;

h) informowanie Wydziału Finansowego o niewykonaniu przez dłużnika decyzji 
o zapłacie kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem,



sprzedażą łub utylizacją pojazdu powstałych od momentu wydania dyspozycji jego 
usunięcia do zakończenia postępowania.”;

2) w §27 dodaje się punkt 16 w brzmieniu:
„16) składanie wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Dofinansowanie systemu 
recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji” prowadzonego przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w terminach i na warunkach określonych w 
odrębnych przepisach.”;

3) w §29 dodaje się punkt 46 w brzmieniu:
„46) zawiadamianie stosownych organów rejestrujących o sprzedaży, nieodpłatnym 
przekazaniu lub utylizacji pojazdu przejętego na własność Powiatu w celu wyrejestrowania.”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łowickiemu.

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i wchodzi w życie 
z dniem 1 czerwca 2017 r.

Członkowie Zarządu:

2. Wicestarosta Łowicki Grzegorz Bogucki

1. Starosta Łowicki Krzysztof Figat

3, Członek Zarządu Jacek Chudy



Uzasadnienie;

Dokonanie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Łowiczu 
ma na celu dostosowanie jego zapisów do postanowień uchwały Nr 487/2017 Zarządu Powiatu 
Łowickiego z dnia 23 maja 2017 r. 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.




