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PRAWO O RUCHU DROGOWYM

DZIAŁ III. POJAZDY.

ROZDZIAŁ 1. WARUNKI TECHNICZNE POJAZDÓW.

Art. 66 [Warunki dopuszczające pojazd do ruchu]

1. Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego:

1) nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku

ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę;

2) nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego poziom określony w

przepisach szczegółowych;

3) nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w

przepisach szczegółowych;

4) nie powodowało niszczenia drogi;

5) zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się

urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej

obserwowaniu;

6) nie powodowało zakłóceń radioelektrycznych w stopniu przekraczającym wielkości określone w

przepisach szczegółowych.
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4. Zabrania się:

1) umieszczania wewnątrz i zewnątrz pojazdu wystających spiczastych albo ostrych części lub

przedmiotów, które mogą spowodować uszkodzenie ciała osób jadących w pojeździe lub innych uczestników

ruchu;

1a) stosowania w pojeździe przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których

ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko;

2) stosowania w pojeździe przedmiotów wyposażenia i części nieodpowiadających warunkom określonym w

przepisach szczegółowych;

3) umieszczania w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu

uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych

albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie;

4) wyposażania pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego

przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenia w pojeździe takiego

urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia; nie dotyczy to pojazdów specjalnych Sił

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

Straży Granicznej, Służby Celnej i Biura Ochrony Rządu;

5) wymiany nadwozia pojazdu posiadającego cechy identyfikacyjne, o których mowa w ust. 3a pkt 1;

6) dokonywania zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu (z wyłączeniem wyjątków)
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Art. 50a [Usunięcie pojazdu]

1. 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.

2. Pojazd usunięty w trybie określonym w ust. 1, nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę

w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten

przechodzi na własność gminy z mocy ustawy.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, gdy nieodebranie pojazdu nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby

zobowiązanej.

4. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio, gdy w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu nie została

ustalona osoba uprawniona do jego odbioru.

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, kierując się zasadą poszanowania prawa własności oraz

potrzebą zapewnienia porządku na drogach publicznych, określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy tryb oraz jednostki i warunki ich współdziałania w zakresie usuwania pojazdów bez tablic

rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane;

2) tryb postępowania w zakresie przejęcia pojazdu na własność gminy.
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Pojazdy pochodzące z zagranicy

• w procesie wwozu do kraju pojazdów używanych należy zwracać szczególną uwagę aby stan

techniczny pojazdu oraz jego kompletność pozwalały w pełni eliminować podejrzenia, że dany pojazd

stanowi odpad,

• oprócz wymaganych dokumentów, w trakcie oceny stanu technicznego pojazdu pomocne mogą być

„Wytyczne korespondentów nr 9 w sprawie przemieszczania odpadów w postaci pojazdów”, które

w czytelny sposób pozwalają odróżnić pojazdy używane od odpadów (4 typy tj. 1. Eksploatowany pojazd

używany. 2. Pojazd używany nadający się do naprawy. 3. Odpad pojazdu bez substancji i elementów

niebezpiecznych – inny niż niebezpieczny. 4. Odpad w postaci wraku pojazdu nieoczyszczony - odpad

niebezpieczny,

• sposób określenia, czy dany pojazd jest odpadem, czy też nim nie jest, na podstawie „Wytycznych

korespondentów nr 9) potwierdził również WSA w Warszawie orzeczeniami z 15.07.2015r. sygn. IV

S.A./Wa 1122/15 i z 08.05.2015r. sygn. IV S.A./Wa 447/15, biorąc pod uwagę wyrok Trybunału

Sprawiedliwości UE z 13.12.1989r. w sprawie C-322/88, w którym wskazano, że sądy krajowe są

zobowiązane do uwzględniania zaleceń, w celu rozstrzygania wniesionych do nich sporów i w

rozumieniu wspólnym wszystkich państw członkowskich powinno stanowić to podstawę do

interpretowania rozporządzenia (WE) Nr 1013/2006 PEiR z 14.06.2006r., w sprawie przemieszczania

odpadów
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• ujawnienie odpadów w postaci pojazdów na terenie przedsiębiorcy, zgodnie z

zapisem art. 2 ust. 4 ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów,

pozwala uznać go (władającego powierzchnią ziemi) za odbiorcę odpadów

sprowadzonych nielegalnie,

• takie ujawnienie stanowić może naruszenie zasad tytułu II rozporządzenia (WE)

Nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14.06.2006r. w sprawie

przemieszczania odpadów (Dz.Urz. WE L 190 z 12.07.2006r., wraz ze zmianą nr

660/2014 z dnia 15.05.2014r.) co zgodnie z art. 2 pkt 35a w/w rozporządzenia

stanowi nielegalne międzynarodowe przemieszczanie odpadów.
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660/2014 z dnia 15.05.2014r.) co zgodnie z art. 2 pkt 35a w/w rozporządzenia

stanowi nielegalne międzynarodowe przemieszczanie odpadów.



• zgodnie z przepisami art. 18 (w związku z art. 3 ust. 2 pkt a rozporządzenia (WE) nr 1013/2006

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14.06.2006r. w sprawie przemieszczania odpadów, ze zmianą

nr 660/2014 z 15.05.2014r. wwóz do kraju odpadu w postaci pojazdu wycofanego eksploatacji jest

dozwolony z zachowaniem następujących warunków:

• pojazd pozbawiony jest wszystkich płynów niebezpiecznych oraz elementów niebezpiecznych tj.

oleje silnikowe, przekładniowe i hydrauliczne, płyny eksploatacyjne, czynnik chłodniczy instalacji

klimatyzacyjnej, akumulator, filtr oleju, katalizator,

• przed dokonaniem wywozu podpisano stosowną umowę na odzysk odpadów, pomiędzy

wysyłającym i odbiorcom,

• wysyłający dołącza do transportu dokument określony w załączniku nr VII, który powinien być

podpisany przez wysyłającego przed dokonaniem przemieszczenia i przez odbiorcę po otrzymaniu

odpadu,

• w trakcie przemieszczania odpadów, które zostały określone w załączniku nr VII, obowiązuje zakaz

ich mieszania z innymi odpadami, o czym stanowi art. 19 w/w rozporządzenia (WE) 1013,

• odbiorca odpadów obowiązany jest do przechowywania załącznika nr VII przynajmniej przez okres

3 lat (art. 20 w/w rozporządzenia (WE),

• jeżeli przemieszczany pojazd posiada silnik, skrzynię biegów, układ zawieszenia lub instalację

klimatyzacyjną, wymagane jest pisemne potwierdzenie wcześniejszego dokonania osuszenia tego

pojazdu.
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Prawo ochrony środowiska

Art. 364 [Wstrzymanie działalności] Jeżeli działalność prowadzona przez podmiot korzystający ze

środowiska albo osobę fizyczną powoduje pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub

zagraża życiu lub zdrowiu ludzi, wojewódzki inspektor ochrony środowiska wyda decyzję o wstrzymaniu tej

działalności w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla zapobieżenia pogarszaniu stanu środowiska.

Art. 362 [Decyzja]

1. Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałuje na środowisko, organ ochrony

środowiska może, w drodze decyzji, nałożyć obowiązek:

1) ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia;

2) przywrócenia środowiska do stanu właściwego.

Art. 363 [Nakaz]

1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać osobie fizycznej, której działanie

negatywnie oddziałuje na środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do:

1) ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia;

2) przywrócenia środowiska do stanu właściwego.

2. Przepisy art. 362 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.

Prawo ochrony środowiska
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Ustawa o odpadach

Art. 3 ust. 1

19) posiadaczu odpadów - rozumie się przez to wytwórcę odpadów lub

osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną

nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów;

domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem

odpadów znajdujących się na nieruchomości;
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ROZDZIAŁ 8. USUWANIE ODPADÓW Z MIEJSCA NIEPRZEZNACZONEGO DO ICH SKŁADOWANIA LUB

MAGAZYNOWANIA.

Art. 26 [Usuwanie odpadów]

1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich

składowania lub magazynowania.

2. W przypadku nieusunięcia odpadów zgodnie z ust. 1, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji wydawanej z

urzędu, nakazuje posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub

magazynowania, z wyjątkiem gdy obowiązek usunięcia odpadów jest skutkiem wydania decyzji o cofnięciu decyzji związanej z

gospodarką odpadami.

3. Nakaz usunięcia odpadów, o którym mowa w ust. 2, z terenów zamkniętych oraz z nieruchomości, którymi gmina włada jako

władający powierzchnią ziemi, a niebędących w posiadaniu innego podmiotu - wydaje właściwy regionalny dyrektor ochrony

środowiska.

4. Jeżeli posiadacz odpadów nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości, z której jest obowiązany usunąć odpady,

władający powierzchnią ziemi jest obowiązany umożliwić posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z tej nieruchomości, a w

przypadku wykonania zastępczego decyzji - organowi egzekucyjnemu.

5. Władającemu powierzchnią ziemi przysługuje od posiadacza odpadów wynagrodzenie za udostępnienie nieruchomości.

6. W decyzji, o której mowa w ust. 2, określa się w szczególności:

1) termin usunięcia odpadów;

2) rodzaj odpadów;

3) sposób usunięcia odpadów.
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Jak to się robi w Poznaniu?Jak to się robi w Poznaniu?



Co zrobić z wrakiem?

Któż z nas nie widział starego, nieużywanego samochodu, pozostawionego na poboczu drogi. Pojazdy te nie tylko szpecą, ale

również zajmują tak cenne i wszędzie poszukiwane miejsca parkingowe, a co ważniejsze, często są pootwierane i stanowią

zagrożenie dla ludzi oraz środowiska. Definicja wraka wynika z dyspozycji art. 50a ustawy Prawo 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.

Organem wskazanym przez ustawodawcę, do usuwania wraków z drogi na koszt właściciela, jest straż miejska i policja.

Należy zwrócić uwagę na wskazania ustawodawcy zawarte w tym przepisie:

- pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych...., pozornie zapis ten jest jasny i czytelny. Jednak należy sprawdzić, czy

na przedniej szybie samochodu jest widoczna naklejka z numerem rejestracyjnym. Jeżeli jest to taki samochód nie jest

pozbawiony obowiązkowych cech identyfikacyjnych jakimi są tablice rejestracyjne;

... pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany...., na co ma zwrócić uwagę osoba, która kwalifikuje pojazd

jako nieużywany? Czy karoseria pokryta grubą warstwą brudu jest wystarczającym powodem do usunięcia pojazdu? A może

korozja nadwozia, brak powietrza w ogumieniu lub powybijane lusterka, będą spełniały kryteria wraka?

Tak zapisana przez ustawodawcę dyspozycja nakazuje wzrokowe oględziny wyglądu zewnętrznego samochodu i tylko na tej

indywidualnej ocenie należy kwalifikować pojazdy jako wraki. Z pewnością należy każdy przypadek rozpatrywać indywidualnie

...pojazd.... może zostać usunięty z drogi.....,może, to znaczy, że nie musi. Funkcjonariusz nie ma obowiązku zlecenia

natychmiastowego usunięcia pojazdu nieużywanego. Może najpierw wykonać szereg czynności sprawdzających, które

doprowadzą go do właściciela samochodu a dopiero jeżeli to się nie powiedzie może zlecić odholowanie wraka na parking

strzeżony;

...usunięty z drogi.... ustawodawca wyraźnie wskazuje, że na podstawie art. 50a ustawy prawo o ruchu drogowym można

usunąć tylko te pojazdy, które pozostawione są na drodze publicznej bądź wewnętrznej położonej w strefie ruchu lub

zamieszkania.
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