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                           CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU 
 

 

I. Podstawa Prawna 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2020 r. poz.256) 
 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022r. poz.988), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2022. w sprawie 
rejestracji  i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych ( Dz. U. z 2022r. 
poz.1847 z późn. zm), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2022 r. w sprawie 
szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz 
wzorów dokumentów tych sprawach (Dz. U. z 2022r. poz.1849 z późn. zm), 
 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r.  poz.1923), 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego 
wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. z 2010r. poz. 524) 

 

 

II. Wymagane dokumenty 

 -wniosek o rejestrację pojazdu (zgodny z obowiązującym wzorem – plik do pobrania) 

 Załączniki 

 dowód rejestracyjny , 

 tablice rejestracyjne pojazdu 

 

III. Dokumenty do wglądu 

 

Dokument tożsamości właściciela: 

a) dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną, 

b)  wypis z krajowego rejestru sądowego oraz REGON w przypadku przedsiębiorcy 
 posiadającego   osobowość prawną, 

c)  pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości w przypadku działania 

 przez pełnomocnika. 

 
 

IV. Opłaty 

 wycofanie czasowe samochodu osobowego z ruchu na okres 3 miesięcy - 80 zł. 
W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 3 miesiące opłatę  
powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu 
 o 4 zł licząc od 4 do 12 miesiąca. 

 



 wycofanie czasowe  z ruchu na okres 2 miesięcy samochodu ciężarowego, 
przyczepy/naczepy- o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, ciągnika 
samochodowego, pojazdu specjalnego lub autobusu -80 zł . 
W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące opłatę 
powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o: 

  - 4 zł- licząc od 3 do 12 miesiąca, 

  - 2 zł- od 13 do 24 miesiąca 
  - 0,25 zł- od 25 do 48 miesiąca. 
  

 Opłaty należy uiścić na konto: Bank Spółdzielczy w Karczewie 
 Nr rachunku: 94 8023 0009 2001 0000 0967 0044, 
 
Opłata skarbowa: 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub 
prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury), 
Opłaty należy uiścić na konto: Urząd Miejski w Otwocku  
Nr rachunku: 89 8001 0005 2001 0007 9875 0013 
 
     UWAGA: z opłaty skarbowej zwolnieni są małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo 

 

V. Termin załatwienia sprawy 

- Niezwłocznie – sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień. 

- Do 1 miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego. 

        Do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane 
 

 

VI. Miejsce załatwienia sprawy 
Starostwo Powiatowe w Otwocku 
ul. Górna 13, 05-400 Otwock 
Wydział Komunikacji i Transportu, parter pokój 113 
tel. /22/ 600 7 138, 600 7 139, 600 7 140 

e-mail: rejestracja@powiat-otwocki.pl 

godz. przyjęć interesantów: poniedziałek 8.15-16.30, 

                                             wtorek - czwartek 8.15-15.30, 

                                             piątek 8.15-14.30 

 

VII. Tryb odwoławczy 

               Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie,  
        za pośrednictwem Starosty Otwockiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji 
 
 

VIII. Uwagi 

 Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane: 

1. samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t; 
2. ciągniki samochodowe; 
3. pojazdy specjalne; 
4. autobusy; 
5. samochody osobowe. 

 Samochody osobowe mogą podlegać czasowemu wycofaniu z ruchu na wniosek 
właściciela w związku z koniecznością wykonania naprawy pojazdu wynikającej  
z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji: 

a) w przypadkach, o których mowa w art. 81 ust. 11 pkt 1 lit. b oraz pkt 6 (Prawo o Ruchu  
      Drogowym), 
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b) w przypadku wystąpienia szkody istotnej. 

 Samochód osobowy może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 3 do 12 
miesięcy bez możliwości przedłużenia tego okresu i nie wcześniej niż po upływie 3 lat 
od dnia, w którym upłynął okres czasowego wycofania określony w ostatniej decyzji 
 o jego czasowym wycofaniu z ruchu. Właściciel pojazdu składając wniosek o czasowe 
wycofanie samochodu osobowego z ruchu, składa oświadczenie, że pojazd ten wymaga 
wykonania naprawy w związku z uszkodzeniem zasadniczych elementów nośnych 
konstrukcji 
 w przypadkach, o których mowa powyżej. Oświadczenie to składa się pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający 
oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem 
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". 
 

 W przypadku dopuszczania do ruchu samochodu osobowego po jego czasowym 
wycofaniu konieczne jest również wykonanie dodatkowego badania technicznego 
pojazdu, potwierdzone w centralnej ewidencji pojazdów. W przypadku braku w 
centralnej ewidencji pojazdów informacji o dodatkowym badaniu technicznym, 
dopuszczenie do ruchu następuje na podstawie przedłożonego zaświadczenia 
 o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu. 
 

 Pojazdy wymienione w pkt od 1 do 4 (samochody ciężarowe , przyczepy i naczepy  
o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, ciągniki samochodowe, pojazdy specjalne 
oraz autobusy) mogą być czasowo wycofane z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. 
Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie 
może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym 
wycofaniu  
z ruchu                              
 

 W celu przedłużenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu właściciel pojazdu, 
najpóźniej w dniu, kiedy upływa termin wycofania, składa w organie rejestrującym 
wniosek 
 o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, do którego dołącza kartę pojazdu (jeżeli była 
wydana) oraz poprzednią decyzje o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. 
 

 Okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu na pisemny wniosek właściciela pojazdu 
może ulec skróceniu, ale pojazd przywracany do ruchu musi mieć ważne badanie 
okresowe. 
 

 Po upływie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu organ rejestrujący na pisemny 
wniosek właściciela pojazdu oraz po dołączeniu decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu 
z ruchu, zwraca właścicielowi pojazdu dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne. 

 



 
 


