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UCHWAŁA NR VIII/80/19
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE
z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie przejecia pojazdów na własność Gminy Miejskiej Iława
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz
art. 50 a ust. 2 i 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z poźniejszymi zmianami)
oraz § 3 ust 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracij z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania
pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane (Dz. U. 2011 r. nr
143 poz. 845 z poźn. zm.), Rada Miejska w Iławie u c h w a l a, co następuje:
§ 1. Przejąć na własność Gminy Miejskiej Iława następujące pojazdy:
1) marki Ford Fiesta, numer VIN WFOAXXGAJATA76870,
2) marki Renault 9, numer VIN 219873FABE039358,
- usunięte z dróg publicznych na terenie Miasta Iławy, uznane za porzucone z zamiarem pozbycia się.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie
Michał Młotek
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Uzasadnienie
Zgodnie z treścią art. 50a ust 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym pojazd pozostawiony bez tablic
rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest on używany, może zostać usuniety z drogi przez Straż Miejską
lub Policję. Pojazd taki, nieodebrany na wezwanie w terminie sześciu miesiecy, uznaje sie za porzucony z zamiarem wyzbycia się
i przechodzi na własnosć gminy z mocy ustawy. Przepis ten stosuje się również do pojazdów, co do których nie ustalono w terminie
sześciu miesięcy osoby upoważnionej do jego odbioru. Pojazdy wymienione w niniejszej uchwale zostały usuniete w trybie art 50a
ustawy prawo o ruchu drogowym z dróg publicznych na terenia miasta Iławy. Mimo podjetych działań osoby uprawnione do
odbioru pojazdów nie odebrały swojej własności. Pozostawione pojazdy są wrakami, które nie nadają się do dalszej eksploatacji.
Po ich przejęciu na własność Gminy Miejskiej Iława, podlegać będą złomowaniu. Z uwagi na powyższe konieczne jest podjecie
niniejszej uchwały.
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