
UCHWAŁA Nr .5.M ./2017  

ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO 

z dnia ... 5 3 ... t ó w .d  u i.a , .&Q ....

zmieniająca Uchwałę 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

Na podstawie art. 32 ust, 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814,1579 i 1948; z 2017 r. poz. 730 i 935) 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. 1260, 777 i 60) 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:

§ 1. W Uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) w§l :

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) sprawy przejęcia pojazdu na własność Powiatu prowadzi Powiatowy Zarząd Dróg 
i Transportu w Łowiczu (dalej również „PZDiT”), w tym w szczególności:

a) kieruje sprawę na drogę postępowania sądowego,
b) po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu wydanego w przedmiocie przepadku pojazdu 

na rzecz Powiatu, Dyrektor PZDiT wydaje decyzję o zapłacie kosztów związanych 
z usunięciem i przechowywaniem pojazdu powstałych w okresie od wydania dyspozycji 
jego usunięcia do uprawomocnienia się orzeczenia sądu o przepadku pojazdu na rzecz 
Powiatu,

c) prowadzi egzekucję należności, o których mowa w lit. b, na zasadach określonych 
w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 i 1475),

d) 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;”;





ŁD
-M

-1
76

7
b) pkt 8 i pkt 9 otrzymują brzmienie:

„8) po sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu lub utylizacji pojazdu Wydział Organizacyjny 
wydaje decyzję o zapłacie kosztów związanych z oszacowaniem, sprzedażą lub utylizacją 
pojazdu powstałych od momentu przejęcia sprawy przez Starostwo od PZDiT 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 
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 i 1475) -  co wykonuje Wydział Finansowy;"

2) w §4:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

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

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

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

a) Wydziału Komunikacj i,
b) Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,”.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 art. 130 a ust 10 
powołanej ustawy.




