
ZRZĄDZENIE Nr 86/2021
Burmistrza Miasta Gostynina 

z dnia 30 lipca 2021 roku

w sprawie stwierdzenia przejęcia na własność Gminy Miasta Gostynina porzuconego pojazdu, który 
uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) i art. 50a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz 450 ze zm.) oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie usuwana pojazdów 
pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane (Dz. 
U. Nr 143, poz.845 z póź. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że Gmina Miasta Gostynina przejęła na własność, z mocy ustawy, samochód 
marki Daewoo Tico o numerze rejestracyjnym WXB 770H, VIN: KLY3S11BDWC545915 bez 
tablic rejestracyjnych, który nie został odebrany w terminie 6 miesięcy od dnia jego usunięcia z 
parkingu osiedlowego w strefie ruchu, położonego w Gostyninie przy ul. Kościuszki 37 należącego 
do Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 2. Zarządzenie podać do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisem art. 50 a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 450 ze zm.) pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych 
lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany może zostać usunięty z drogi lub 
parkingu osiedlowego będącego w strefie ruchu przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela 
lub posiadacza.

Pojazd usunięty w wyżej wymienionym trybie, nieodebrany na wezwanie gminy przez 
uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia uznaje się za porzucony z zamiarem 
wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy. Dotyczy to również 
pojazdu, gdy w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu nie została ustalona osoba 
uprawniona do jego odbioru.


