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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 9 lutego 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie usuwania pojazdów

Na podstawie art. 50a ust. 5 i art. 130a ust. 11 usta-
wy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogo-

wym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z póên. zm.2)) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na podsta-

wie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190,
Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036.

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2002 r. w spra-
wie usuwania pojazdów (Dz. U. Nr 134, poz. 1133
i Nr 176, poz. 1451) wprowadza si´ nast´pujàce zmia-
ny: 

1) w § 2 w ust. 1 po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmie-
niu:

„1a) stra˝ gminna (miejska);”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. W przypadku nieodebrania pojazdu z parkin-
gu w terminie okreÊlonym w art. 50a ust. 2
ustawy jednostka prowadzàca parking strze-
˝ony powiadamia o tym, nie póêniej ni˝ trze-
ciego dnia od dnia up∏ywu tego terminu,
w∏aÊciwy miejscowo organ gminy oraz pod-
miot, który wyda∏ dyspozycj´ usuni´cia po-
jazdu.

2. W przypadku nieodebrania pojazdu z par-
kingu w terminie okreÊlonym w art. 130a

ust. 10 ustawy jednostka prowadzàca par-
king strze˝ony powiadamia o tym, nie póê-
niej ni˝ trzeciego dnia od dnia up∏ywu tego
terminu, w∏aÊciwy miejscowo urzàd skar-
bowy oraz podmiot, który wyda∏ dyspozy-
cj´ usuni´cia pojazdu.

3. Podmiot, który wyda∏ dyspozycj´ usuni´-
cia pojazdu, po otrzymaniu powiadomie-
nia, o którym mowa w ust. 2, przesy∏a nie-
zw∏ocznie odpowiednio do organu gminy
lub w∏aÊciwego miejscowo urz´du skarbo-
wego kopi´ powiadomienia, o którym mo-
wa w § 5 ust. 1 pkt 2, wraz z potwierdze-
niem jego dor´czenia.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
w z. T. Matusiak
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