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KARTA USŁUG NR 14/KM 

 
 

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu 

 

 

 

 

I.  MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Wydział Komunikacji  i Transportu  ul. Plac Wolności 13, pokój nr 5 i 7 

Tel. (077) 4052735 wew. 1,  fax 77 4723950 

 

II. PODSTAWA PRAWNA 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. 

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 

• Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji  

i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności 

organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych 

sprawach. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów 

z ruchu z późn. zm. 

 

III. WYMAGANE DOKUMENTY 

- wypełniony formularz wniosku – wniosek dostępny w Wydziale Komunikacji  i Transportu  Starostwa 

Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, 

 

załączniki: 

- dowód rejestracyjny, 

- tablice rejestracyjne. 

 

W przypadku, gdy przy złożeniu wniosku o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu nie ma wszystkich właścicieli 

pojazdu należy przedłożyć pełnomocnictwo do reprezentowania nieobecnych przed organem administracyjnym. 

 

IV. OPŁATY 

Opłata skarbowa: brak. 

Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy wynosi 80zł.  

W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego 

czasowego wycofania pojazdu z ruchu, opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania 

pojazdu z ruchu o: 

1) 4 zł – od 3 do 12 miesięcy; 

2) 2 zł – od 13 do 24 miesięcy; 

3) 0,25 zł – od 25 do 48 miesięcy. 

Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu samochodu osobowego z ruchu na okres 3 miesięcy wynosi 80zł.  

Samochód osobowy może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 3 -12 miesięcy okres ten nie może zostać 

przedłużony. 

W przypadku wycofania samochodu osobowego z ruchu z ruchu na okres dłuższy niż 3 miesiące, ale nie dłuższy 

niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania pojazdu z ruchu, o którym mowa w art. 78a ust. 4a ustawy, opłatę 

powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o 4 zł.”; 

 

Opłatę administracyjną można uiścić kartą płatniczą bezpośrednio przy okienku (prowizja 2 zł) lub poprzez wpłatę 

na konto Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu PKO BP Oddział w Kędzierzynie-Koźlu  

nr 06 1020 3714 0000 4302 0105 5623. Potwierdzenie dokonania wpłaty prosimy dołączyć do wniosku.  

 

 

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 
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Terminy załatwienia sprawy określa art. 35 kpa: 

- organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki, 

- niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione 

przez stronę, 

- nie później niż w ciągu miesiąca, sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego, 

- nie później niż w ciągu 2 miesięcy od wszczęcia postępowania w sprawach szczególnie skomplikowanych. 

 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY 

Odwołanie wnosi się  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego  w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. 

 

VII. UWAGI 

1. Czasowego wycofania pojazdu z ruchu dokonuje, na wniosek właściciela pojazdu lub podmiotu, któremu 

powierzono pojazd w trybie przepisu art. 73 ust. 5 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, starosta właściwy ze 

względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, wydając decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. 

2. Wycofaniu czasowemu, na wniosek podmiotów, o których mowa w ust. 1, 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 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,  

b) w przypadku wystąpienia szkody istotnej. 

3. Decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu wydaje za opłatą organ, o którym mowa w ust. 1, po złożeniu 

przez właściciela pojazdu lub podmiot, o którym mowa w art. 73 ust. 2 i 5, do depozytu w tym organie dowodu 

rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych.  

4. Pojazd, o którym mowa w ust. 2 pkt 1–4, 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.  

4a. 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.  

4b.W przypadku samochodu osobowego właściciel pojazdu lub podmiot, o którym mowa w art. 73 ust. 2 i 5, 

składając wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, składają oświadczenie, że pojazd ten wymaga 

wykonania naprawy w związku z uszkodzeniem zasadniczych elementów nośnych konstrukcji w przypadkach, 

o których mowa w art. 81 ust. 11 pkt 1 lit. b oraz pkt 6, lub w przypadku wystąpienia szkody istotnej. 

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.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie 

organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.  

4c. Warunkiem dopuszczenia samochodu osobowego do ruchu po jego czasowym wycofaniu jest 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.  

5. Właściciel pojazdu lub podmiot, o którym mowa w art. 73 ust. 2 i 5, jest obowiązany zapewnić 

wycofanemu z ruchu pojazdowi postój poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu. 

Przepis art. 46 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 
 

Opracował: Stanisław Siemaszko- ………………………… (podpis osoby sporządzającej kartę) 

 

Zatwierdził: Dariusz Strzelec-………………………………. (podpis Kierownika Wydziału merytorycznego) 
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