
 

 

 

 

 

STANOWISKO 
Związku Powiatów Polskich 

Warszawa, 29 stycznia 2013 r. 

 

 
w sprawie bezczynności administracji rządowej przy rozwiązywaniu problemów dotyczących 

pojazdów usuwanych z dróg 

 

 

Związek Powiatów Polskich wyraża swój kategoryczny sprzeciw wobec bezczynności 

administracji rządowej, w przedmiocie poszukiwania rozwiązań problemów związanych z usuwaniem 

pojazdów z dróg, na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu 

drogowym. 

Przypomnieć w tym miejscu należy, że w dniu 23 stycznia 2013 roku upłynął równy rok  

od przedłożenia przez Związek Powiatów Polskich listy istotnych problemów prawnych mogących 

stanowić zagrożenie dla powiatów. Przez  miniony rok aktywność  strony rządowej ograniczyła się do: 

 przekazania – i to dopiero po interwencji strony samorządowej Komisji Wspólnej – złożonego 

przez nas pisma między dwoma resortami; 

 udzielenia w dniu 24 września 2012 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych siedmiowierszowej 

odpowiedzi wskazującej, że „złożoność materii, jak również zakres ewentualnych zmian wymaga 

przeprowadzenia wnikliwych analiz”, po zakończeniu których zostaniemy „niezwłocznie 

poinformowani o ich efektach i dalszych czynnościach w przedmiotowej sprawie”. 

Od przywołanego pisma minęły cztery miesiące. Trudno uwierzyć by analiza dogmatyczna jednego 

przepisu ustawy (w powiązaniu z kilkoma przepisami przejściowymi) nie mogła być przeprowadzona 

w takim czasie. 

Tymczasem w orzecznictwie sądów administracyjnych rysuje się coraz wyraźniej linia 

orzecznicza wskazująca starostów jako organy właściwe do rozpatrzenia roszczeń podmiotów 

przechowujących przez lata pojazdy, dla których naczelnicy właściwych urzędów skarbowych nie 

wypełnili ciążących na nich obowiązków w zakresie stwierdzenia przepadku tych pojazdów na rzecz 

Skarbu Państwa. Szczególnie niepokojący jest fakt, że o ile pierwsze orzeczenia sądów 

administracyjnych wskazywały starostę jako podmiot zobowiązany do przeprowadzenia procedury 

administracyjnej, przy zachowaniu obowiązku Skarbu Państwa uiszczenia należności, to jednak 

najnowsze orzeczenia coraz wyraźniej ewoluują w kierunku przerzucenia na powiaty również 

konsekwencji finansowych. W efekcie po raz kolejny samorząd powiatowy ma ponosić konsekwencje 

zarówno wadliwej legislacji, jak i bezczynności poszczególnych ministrów. 

W związku z tym oczekujemy od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,  natychmiastowego 

podjęcia działań w celu uregulowania problemów wskazanych w naszym piśmie z dnia 23 stycznia 

2012 roku 
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