
UCHWAŁA NR 314/2016 

ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia 9 czerwca 2016 roku 

 

w sprawie likwidacji pojazdu samochodowego, który stał się własnością Powiatu 

Wągrowieckiego na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu o przepadku 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ze zm.) Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1.1. Wyraża się zgodę na likwidację samochodu osobowego marki Ford Fiesta, nr VIN 

WF0BXXGAFBMC01179, nr rej. PWA 93Y6, nr inwentarzowy SP I-60/19, stanowiącego 

własność Powiatu Wągrowieckiego na podstawie prawomocnego postanowienia sądu 

o przepadku z dnia 30.03.2016 r. (prawomocne z dniem 29.04.2016 r.), sygn. akt I Ns 241/16. 

 

2. Likwidacja nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego przez firmę zajmującą się 

demontażem pojazdów. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wągrowieckiemu. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta Wągrowiecki 

 

 

....................................................... 

/ Tomasz Kranc / 

 

 

Wicestarosta 

 

 

....................................................... 

/ Michał Piechocki / 

 

 

Jacek Brzostowski ............................................. 

 

 

Jerzy Springer  ............................................. 

 

 

Robert Woźniak  ............................................. 

 



Uzasadnienie do  

Uchwały NR 314/2016 

ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia 9 czerwca 2016 roku 

 

Na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Rejonowego w Wągrowcu wydanego 

w trybie art. 130a ust. 10 Ustawy prawo o ruchu drogowym Powiat Wągrowiecki stał się 

właścicielem samochodu osobowego marki Ford Fiesta, nr VIN WF0BXXGAFBMC01179, 

nr rej. PWA 93Y6. Zgodnie z art. 130 ust. 10f Ustawy Prawo o ruchu drogowym do 

wykonania orzeczenia sądu o przepadku pojazdu obowiązany jest starosta. Wykonanie 

orzeczenia następuje w trybie i na zasadach określonych w Ustawie o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 

Z opinii przedłożonej przez biegłego, powołanego postanowieniem z dnia 

05.05.2016 r., wynika, iż koszt naprawy pojazdu przekracza jego wartość rynkową, naprawa 

jest ekonomicznie nieuzasadniona, a pojazd należy skierować do kasacji. 

 Komisja ds. kwalifikowania pojazdów (powołana zarządzeniem Starosty Nr 5/2016  

z dnia 23.03.2016 r.), które stały się własnością Powiatu Wągrowieckiego na podstawie 

prawomocnego orzeczenia sądu o przepadku, w oparciu o ww. opinię biegłego skarbowego, 

stwierdziła, iż ww. pojazd powinno przeznaczyć się do likwidacji, poprzez przekazanie na 

demontaż. Protokół Komisji został zatwierdzony przez Starostę. 

Z uwagi na opinię ww. komisji, niską wartość rynkową pojazdu tj. 110 zł oraz zły stan 

techniczny przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego w postaci przekazania do stacji 

demontażu jest w pełni uzasadnione. 

 

 

 

 

Starosta Wągrowiecki 

 

 

....................................................... 

/ Tomasz Kranc / 

 


