
ZARZĄDZENIE NR 50/2017 

STAROSTY POZNAŃSKIEGO 

z dnia 31 lipca 2017 roku 

 

w sprawie: powołania Komisji Likwidacyjnej 

Na podstawie § 4 ust. 1 pkt 2 lit b i § 11 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie 

rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017, poz. 265 ze 

zm.) w związku z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017, poz. 1260 ze 

zm.) zarządzam co następuje: 

§1 Powołuję Komisję Likwidacyjną w następującym składzie: 

1. Małgorzata Kaniewska - Przewodniczący Komisji 

2. Anna Matuszak - Członek Komisji 

3. Justyna Płóciennik- Członek Komisji 

do likwidacji pojazdów usuniętych z terenu Powiatu Poznańskiego wobec których został orzeczony przepadek 

pojazdów w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym na rzecz Powiatu Poznańskiego. 

§2. 1. Do zadań Komisji Likwidacyjnej należy: 

1) kwalifikowanie pojazdów do sprzedaży oraz wybór sposobu sprzedaży - zgodnie z art. 105 §1 ustawy z dnia 

17 czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2017, poz. 1201), 

2) kwalifikowanie pojazdów do zniszczenia, 

3) sporządzanie protokołu ze zniszczenia pojazdu na podstawie stosownego zaświadczenia, o którym mowa w 

ustawie z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. 2016, poz. 803 ze 

zm.) 

2. Rozstrzygnięcia Komisji w sprawach, o których mowa w ust. 1 następują w formie protokołu podpisanego 

przez członków Komisji. 

§3 Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Komunikacji i Transportu. 

§4 Uchyla się Zarządzenie Nr 67/2012 Starosty Poznańskiego z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji 

Likwidacyjnej zmienione Zarządzeniem Nr 72/2015 Starosty Poznańskiego z dnia 8 czerwca 2015 r. 

§5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  



UZASADNIENIE  

do Zarządzenia Nr 50/2017 

Starosty Poznańskiego  

z dnia 31 lipca 2017 roku  

 

Zgodnie z art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017, poz. 

128 ze zm.) Starosta w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi w trybie art. 130a ust 1 lub 2 występuje do sądu z 

wnioskiem o orzeczenie przepadku na rzecz Powiatu jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba 

uprawniona nie odebrała pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia. Do wykonania orzeczenia sądu o 

przepadku pojazdu zobowiązany jest Starosta. Wykonanie orzeczenia następuje w trybie i na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017, poz. 1201). Powołanie 

Komisji Likwidacyjnej jest niezbędne w celu realizacji zadań związanych z usuwaniem, przechowywaniem i 

przepadkiem pojazdów na rzecz Powiatu Poznańskiego. 

Z uwagi na to, że likwidacja przedmiotowych pojazdów jest tożsama z likwidacją mienia Powiatu 

podjęcie niniejszego zarządzenia jest słuszne i uzasadnione.
 

 
 


