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Karta Informacyjna Usługi

CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU

1. Podstawa Prawna
-

-

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r.,
poz.256)
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz U. z 2020r. poz.110),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych
czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w
tych sprawach (Dz. U. z 2016r. poz.1088 z późn.zm),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r. poz.1000),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania
pojazdów z ruchu (Dz. U. z 2010r. poz. 524)

2. Wymagane wnioski
- wniosek właściciela o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

3. Wymagane załączniki
- Dowód rejestracyjny,
- Karta pojazdu, jeżeli była wydana,
- Tablice rejestracyjne

4. 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
5. Opłaty
Opłata administracyjna za czasowe wycofanie pojazdu z ruchu:
- Na okres 2 miesięcy – 80 zł
- Za każdy kolejny miesiąc
4 zł – 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

6. Termin załatwienia sprawy
1. Niezwłocznie – sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień
2. Do 1 miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego
3. Do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane

7. Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Komunikacji i Transportu, parter, pokój 113
Godziny przyjęć:
pon. 8.15 – 16.30
wt. – czw. 8.15 – 15.30
pt. 8.15-14.30

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

9. Uwagi
Wydanie decyzji o czasowym wycofaniu z ruchu ma formę decyzji administracyjnej. Odbiór
dokumentu następuje osobiście lub przez pełnomocnika. W sprawach, w których wnioskodawcą
jest podmiot gospodarczy- osoba upoważniona w KRS .
- Na okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu tablice i dowód rejestracyjny przechowywane są
w depozycie,
- Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:
- samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5t,
- ciągniki samochodowe,
- pojazdy specjalne ,autobusy.
- Pojazd może być czasowo wycofany 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
- Właściciel pojazdu jest zobowiązany zapewnić wycofanemu z ruchu pojazdowi postój poza drogą
publiczną i strefą zamieszkania.
Po upływie okresu czasowego wycofania z ruchu na pisemny wniosek właściciela pojazdu
oraz po dołączeniu decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, dowód rejestracyjny
oraz tablice rejestracyjne pojazdu zwracane są właścicielowi pojazdu. Przy odbiorze
dokumentów muszą być ważne badania techniczne. W przypadku braku ważnych badań
technicznych, należy złożyć wniosek o rejestracje czasową w celu doprowadzenia pojazdu
na badania techniczne.
.

