
RAŁk MIEJSKA
W MQSNIE

UCHWAŁA NR XLyIII316/13
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Mosina

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 594), art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137
z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 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. Nr 143, poz. 845 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwała, co następuje:

1. Przejmuje się na własność Gminy Mosina samochód osobowy marki FORD ESCORT nr rej PO 471NW,
który nie został odebrany przez uprawnioną osobę.

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

W myśl art. 50a ust. I i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 r.,
poz. 1137 z późn. zm.), pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to,
że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela
lub posiadacza.

Pojazd usunięty w trybie określonym w ust. 1, 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.

Samochód FORD ESCORT nr rej PO 471NW został usunięty wdniu 14.122012 r. na zlecenie Straży
Miejskiej wMosinie. W dniu 14.06.2013 r. upłynął ustawowy 6-miesięczny termin zabezpieczenia
i przechowywania pojazdu na parkingu Auto Chara Pomoc Drogowa Transport Specjalny Baza, ul. Skórzewska
59 Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo, stąd też konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
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