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W odpowiedzi na interpelację w sprawie usuwania wraków samochodów z terenów gminnych,

poniżej przedkładam odpowiedzi na poruszane tematy:

Ad. 1. „Po otrzymaniu zgłoszenia o zalegającym na terenie gminny wraku. jak przebiega weryfikacja czy

zgłoszony  pojazd  zostanie  usunięty?  Kto  przeprowadza  oględziny  pojazdu

i decyduje o jego usunięciu lub pozostawieniu?”

Podstawową kwestią jest rozstrzygnięcie czy tzw. „ wrak”  znajduje się na terenie  pasa drogi publicznej

czy na innym terenie. W  przypadku gdy pojazd zlokalizowany został  w pasie drogowym, wówczas w

przypadku spełnienia kryteriów określonych w art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu

drogowym (Dz. U. 2021 poz. 450 t.j. z póź. zm.) zarządca drogi, po przeprowadzeniu oględzin pojazdu,

wystawia zgłoszenie potrzeby usunięcia pojazdu.   Z kolei Straż Miejska Legnicy lub Policja wystawia

dyspozycję usunięcia pojazdu.

W sytuacji ujawnienia  tzw. „ wraku” na terenie gminnym, innym niż pas drogi publicznej postępowanie

w zakresie  oceny czy  wskazany pojazd zagraża bezpieczeństwu  ludzi bądź wpływa negatywnie na

ochronę środowiska, prowadzone jest przez zarządcę terenu przy współpracy ze służbami Straży Miej-

skie. Niestety  w tych przypadkach nie ma zastosowania art. 50 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym i

do usunięcia takich pojazdów Straż miejska i Policja nie ma instrumentów prawnych.  Po ujawnieniu po-

jazdu, bez tablic rejestracyjnych lub którego stan wskazuje na to,  że nie jest on używany,  zarządca tere-

nu  wszczyna postępowanie zmierzające do ustalenia właściciela pojazdu celem wezwania go do jego

usunięcia z terenu gminy Legnica.   W tym celu zarządca powiadamia Komendę Miejską Policji w celu

ustalenia czy  pojazd ten nie jest poszukiwany, czy nie jest  przedmiotem przestępstwa bądź czy nie zgło-

szono jego utracenia.  W przypadku nie ustalenia właściciela pojazdu zarządca terenu na podstawie art. 4

ustawy z dnia 20 lutego 2015r. O rzeczach znalezionych  powiadamia również o znalezieniu samochodu

w celu wszczęcia   postępowania przewidzianego przepisami ustawy o rzeczach znalezionych.

Ad. 2. „Jakie kryteria poza artykułem 50a. pkt.1 Prawa o Ruchu Drogowym (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) brane są pod uwagę podczas

rozpatrywania zgłoszenia o zaleganiu wraku na terenie Gminnym?”



W przypadku kiedy pojazd pozostawiony w pasie drogi publicznej,  w miejscu gdzie jest to zabronione i

utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu lub pozostawiono pojazd w miejscu obowiązy-

wania znaku zabraniającego postój ( bądź zatrzymanie), wówczas zaparkowany pojazd może zostać usu-

nięty na koszt właściciela.  Zastosowanie mają  tu przepisy art. 130a  ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 poz. 450 t.j. z póź. zm.). Na takie okoliczności tut.  Urząd Miasta

Legnicy posiada podpisaną umowę z firmę zewnętrzną na usuwanie pojazdów.

Ad.  3. „Zarząd  Dróg  Miejskich  jest  odpowiedzialny  za  usunięcie  pojazdu  z  terenu  gminnego.  Jak

wygląda rozliczenie gminy przez ZDM za usunięcie i przechowywanie usuniętego pojazdu?”

Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy nie rozlicza się z gminą za usunięcie i przechowywanie usuniętego po-

jazdu.

Ad. 4. „Jakimi w skali roku środkami na usuwanie i przechowanie pojazdów dysponuje ZDM?”

Zarząd Dróg Miejskich na usuwanie pojazdów, zgodnie z art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym ma

rocznie zabezpieczone 20.000 zł.

 

Ad. 5. „Jaki jest obecnie koszt usunięcia wraku z terenu gminnego?”

Na podstawie zawartej w roku bieżącym umowy,  wykonawca realizujący usługę usunięcia pojazdu po-

biera  300,00zł od właściciela w przypadku jego ustalenia i gdy ten właściciel zgłosi się po odbiór pojaz-

du.

Ad. 6. „Jaka jest obowiązująca opłata za przechowywanie usuniętego wraku z terenu gminnego?”

Koszt przechowywanie auta, który został zabrany z pasa drogowego należącego do terenu gminny za jed-

ną rozpoczętą dobę wynosi 30 zł w przypadku gdy zostanie ustalony właściciel i zgłosi się po odbiór po-

jazdu.

Ad. 7. „Gdzie przechowywane są usunięte z terenów gminnych wraki pojazdów?”

Pojazdy, zabrane z pasa drogowego, przechowywane są w firmie Auto – Pomoc Drogowa „Szwarc” Ja-

nusz Szwarc, ul. Hodowców 1, 59-220 Legnica.

Ad. 8. „Czy jest jakiś ograniczony czas przechowywania usuniętego samochodu, w jakim właściciel może

się po niego zgłosić? Jaki jest maksymalny okres przechowania pojazdu?”

Dla pojazdów usuniętych z terenów pasa drogowego - zgodnie z art. 50a ust. 2  ustawy Prawo o ruchu

drogowym  czas przechowywania usuniętego samochodu wynosi 6 miesięcy.

Dla pojazdów usuniętych w trybie art. 130a w/w ustawy    starosta występuje do sądu z wnioskiem o

orzeczenie przepadku pojazdu, jeżeli  prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona do



jego odbioru nie odebrała pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia  oraz odpowiednio  gdy

w terminie 4 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu nie został ustalony jego właściciel. 

Ad. 9. „Co się dzieje z pojazdem gdy jego czas przechowywania zostanie przekroczony?”

Zgodnie z art. 50a ust. 2 oraz art. 130a Prawa o ruchu drogowym  gdy zostanie przekroczony czas prze-

chowywania, pojazd przechodzi na własność gminy.

Ad. 10. „Jaka jest metoda egzekwowania od właścicieli pojazdów należności za usunięcie i przechowa-

nie pojazdów? Kto się tym zajmuje?”

Ad.  11.  „W  jakim  stopniu  Gmina  odzyskuje  od  właścicieli  poniesione  koszty  za  usuwanie

i przechowanie pojazdów?”

Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem , sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu

powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia  wydanej na podstawie art. 130a ustawy Prawo

o ruchu drogowym, do zakończenia postępowania ponosi właściciel pojazdu solidarnie z osobą dysponu-

jąca pojazdem w chwili wydania dyspozycji jego usunięcia. Decyzję ustalająca powyższe koszty wydaje

starosta. Termin płatności należności ustalonych decyzją wynosi 30 dni od dnia, w którym decyzja stała

się ostateczna. Po tym terminie należności wraz z odsetkami ustawowymi podlegają egzekucji w trybie i

na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca  1966r. O postępowaniu egzekucyjnym w admini-

stracji.

W przypadku usunięcia pojazdu w trybie art 50a w/w ustawy w przypadku nieodebrania pojazdu przez

właściciela po upływie 6 miesięcy od jego usunięcia z powodu braku możliwości ustalenia właściciela

pojazdu ( np.;właściciel przebywa za granicą kraju, właściciel zmarł, pojazd został sprzedany i nie został

przerejestrowany itp.)  zarządca może dochodzić swoich roszczeń w drodze sądowej w postępowaniu cy-

wilnym , w przypadku gdy w terminie późniejszym zostanie ustalony właściciel. 

Z up. Prezydenta Miasta Legnicy

Jadwiga Zienkiewicz

Otrzymują:

1.  Adresat

2. BR – w/m

3. OK – w/m

4. GOS - w/m

5. Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica

6. Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, ul. Zielona 7, 59-220 Legnica

7.  IK - a/a


