Uchwała Nr. ................
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia .................................

w sprawie: przej cia na własno
Subaru i Mazda

Miasta i Gminy Pleszew pojazdów marek

Na podstawie art. 50a ust.2 i 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu
drogowym /Dz.U z 2005r Nr.108, poz. 908 ze zmianami/, § 8 ust. 2 rozporz dzenia
Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2002r w sprawie
usuwania pojazdów /Dz.U z 2002r Nr.134, poz. 1133 ze zmianami/ oraz art. 18 ust.2
pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorz dzie gminnym /Dz/U z 2001r
Nr.42,poz.1591 ze zmianami/
Rada Miejska w Pleszewie uchwala co nast puje:

§ 1 Przyjmuje si na własno

Miasta i Gminy Pleszew:

1/pojazd m-ki Subaru nr.rej. HEI-V962, rok produkcji 1984
2/pojazd m-ki Mazda 626 nr.rej. LD 70 NR, rok produkcji 1983
§ 2 Wykonanie uchwały powierza si Burmistrzowi Miasta i Gminy
§ 3 Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia

Uzasadnienie
do uchwały nr ............................. Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia .................

W dniu 09.05.2000r Policja ujawniła na ul Piaski w Pleszewie pozostawiony
pojazd marki Subaru oraz w dniu 08.10.1998r ujawniła na ul. Lenartowice-Przydziałki
w Pleszewie pojazd marki Mazda.
Podj te czynno ci przez Policje zmierzaj ce do ustalenia wła cicieli tych
pojazdów nie pozwoliły ustali ich wła cicieli. W zwi zku z powy szym Policja podj ła
decyzj o zabezpieczeniu pojazdów na parkingu strze onym w m.Dobrzyca.
Zgodnie z art. 50A ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu
drogowym je eli w terminie 6 miesi cy od dnia usuni cia pojazdu nie została ustalona
osoba uprawniona do jego odbioru, pojazd ten przechodzi na własno gminy z mocy
ustawy. O przej ciu pojazdu na własno c gminy orzeka rada gminy / § 8 ust.2
rozp.MSWiA/.
W wietle powy szego podj cie w/w uchwały jest zasadne.

