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W odpowiedzi na interpelację dotyczącą usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic

rejestracyjnych lub  pojazdów,  których stan  wskazuje  na  to,  że  nie  są  używane informuję,  iż

w powyższej  sprawie  w  dniu  28  listopada  2016  roku  odbyło  się  spotkanie  z udziałem

przedstawicieli:  Straży  Miejskiej  Kalisza,  Komendy  Miejskiej  Policji  w Kaliszu,  Miejskiego

Zarządu  Dróg  i  Komunikacji  w  Kaliszu  oraz  Wydziału  Gospodarowania  Mieniem  Urzędu

Miejskiego  w  Kaliszu.  Na  zebraniu  przedstawiono  zakres  czynności  podejmowanych  przez

strażników  miejskich  wobec  ustalonych  właścicieli  przedmiotowych  pojazdów,  które

prowadzone  są  na  bieżąco.  Ponadto  omówiono  problematykę  dotyczącą  braku  możliwości

działania  w przypadkach,  kiedy  nie  można  w  żaden  sposób  ustalić  dysponenta  porzuconego

samochodu i możliwości załatwienia tej sprawy poprzez usuniecie takich pojazdów na zasadzie

art. 50a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Wnioski  ze  spotkania zostały  przedstawione Prezydentowi Miasta  Kalisza.  W dniu 30

grudnia  2016  r.  Prezydent  Miasta  Kalisza  wydał  decyzję  nr  D2016.12.03545  Dyrektorowi

Miejskiego  Zarządu  Dróg  i  Komunikacji  w  Kaliszu  o  niezwłoczne  przygotowanie  projektu

Uchwały Rady Miejskiej Kalisza zmieniającej statut MZDiK w Kaliszu. 

Uchwałą Nr XXXVIII/496/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie

uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia do

załatwiania indywidualnych spraw w zakresu administracji  publicznej w punkcie  64 otrzymał

dodatkowe zadanie obejmujące prowadzenie spraw związanych z usuwaniem pojazdów z drogi

i umieszczaniem ich na parkingu strzeżonym.  



Ponadto przekazuję do wiadomości,  iż Straż Miejska Kalisza dysponuje miejscami,

w których znajdują się  pojazdy kwalifikujące  do ewentualnego holowania  oraz niezbędną

dokumentacją  dotyczącą  wydania  dyspozycji  usunięcia  z  drogi  porzuconego  pojazdu.

Jednakże  nadmieniam,  iż  usunięcie  pojazdu  z  drogi  przez  Straż  Miejską  lub  Policję  jest

czynnością fakultatywną wynikającą z  art. 50a. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo

o ruchu drogowym, która musi być poprzedzona wnikliwą analizą w kwestii pozostawionego

samochodu.  Niestety  należy  dodać,  iż  nie  ma  rozporządzenia  precyzującego  wymogi,

jakie  musi  spełniać  pojazd,  aby  został  uznany  jako  nieużytkowany.  Ponadto  pojęcie

porzucenia jest kategorią prawną występującą w przepisach  art. 180 Kodeksu Cywilnego.  

Reasumując  po  rozstrzygniętym przetargu  w  dniu  31  stycznia  2019  r.  pn.:

Usuwanie  pojazdów  z  drogi  na  terenie  Kalisza  i  ich  przechowywania  na  parkingu

niestrzeżonym zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym z podziałem na trzy zadania, po

podpisaniu  umowyz  wyłonionym przedsiębiorcą  na  realizację  usługi  holowania  pojazdów

i ich  umieszczania  na  parkingu  strzeżonym zostanie  zorganizowane  spotkanie  z  udziałem

zainteresowanych podmiotów, na którym zostaną podjęte szczegóły co do dalszej procedury

działania w tym zakresie.    

Odnośnie  samochodu  stojącego  na  parkingu  przy  ul.  Śródmiejskiej  oznajmiam,

iż  kierujący  przedmiotowego  pojazdu  był  uczestnikiem  kolizji  drogowej  we  wrześniu

2018 roku i czynności w tej sprawie prowadzi Komenda Miejska Policji w Kaliszu.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
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