
CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU.

Podstawa prawna:
 
• ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1260
z późn. zm.),
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego 
wycofania pojazdu z ruchu (Dz.U. z 2004 r., nr 285, poz.2856).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek.
2. Załączniki:
• dowód rejestracyjny,
• kartę pojazdu, jeżeli była wydana
• tablice rejestracyjne.

3.Do wglądu: 
• dokument tożsamości właściciela:
a) dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną,
b) paszport oraz dokument poświadczający zameldowanie na terytorium RP w przypadku 
cudzoziemca będącego osobą fizyczną,
c) pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w 
przypadku działania przez pełnomocnika,
• dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód 
opłacenia składki za to ubezpieczenie.

II. UWAGI:

1. Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:
a) samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t,, 
b) ciągniki samochodowe, 
c) pojazdy specjalne, 
d) autobusy.

2. Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może
być jednorazowo przedłużony,  jednak łączny  okres  wycofania  pojazdu  z  ruchu nie  może
przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia jego wycofania z ruchu.

3.  Właściciel  pojazdu w celu  przedłużenia  okresu czasowego wycofania  pojazdu z ruchu
składa w organie rejestrującym wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu oraz kartę
pojazdu, jeżeli była wydana i decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

http://cms-files.idcom-web.pl/sites/948/wykaz_spraw/538/1337258381_wniosek_czasowe_wycofanie.pdf


III. OPŁATY:

1. 80 zł - za wydanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy.
2. W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, ale nie dłuższy
niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania z ruchu (48 miesięcy), opłatę powiększa się
za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:
a) 4 zł - od 3 do 12 miesiąca;
b) 2 zł - od 13 do 24 miesiąca;
c) 0,25 zł - od 25 do 48 miesiąca.

Opłaty  można  wnieść  gotówką  lub  kartą  w  trakcie  załatwiania  sprawy  w  kasie  Urzędu
Starostwa, I piętro, pokój 108.
Opłata  skarbowa:  za  ewentualne  upoważnienie  -  17,00  zł  na  rachunek  bankowy  Urzędu
Miasta Kraśnik można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego. Piętro I, pokój 108.

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Od ręki. 


