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Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 129/133 
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Karta Informacyjna Usługi 
 

CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU 

I. Podstawa Prawna 
         - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym  
- 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  
- Rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu  

II. Wymagane wnioski 
- Wniosek właściciela pojazdu o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, 

III. Wymagane załączniki 
- dowód rejestracyjny 
- tablice rejestracyjne 
- oświadczenie z art..233kk pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – dotyczy 

tylko czasowego wycofania z ruchu samochodu osobowego 

IV. 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 

- polisa OC ( jej brak skutkuje zawiadomieniem UFG ). 
 

V. 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 
 
Opłata administracyjna za czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego: 
-na okres 3 miesięcy – 80 zł 
-za każdy kolejny miesiąc  
 4 zł – od 4 do 12 miesiąca 

 
Opłata skarbowa: 
-  w przypadku złożenia pełnomocnictwa – 17 zł. 

 
Opłaty komunikacyjne można uiścić w kasie Starostwa w godz. pon. 9.00 – 17.00 wt. – pt 8.00 – 16.00 lub na konto 
Starostwa: SANTANDER BANK POLSKA S.A. 36 1090 1056 0000 0001 4916 5124 
 
Opłaty skarbowe można uiścić w kasie Starostwa lub na rachunek bankowy Starostwa:  

          SANTANDER BANK POLSKA S.A. 51 1090 1056 0000 0001 4916 5048 
 

 
 

VI. 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 

VII. Miejsce załatwienia sprawy 
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego 

http://www.pwz.pl/
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Wydział Komunikacji i Transportu 
pokój 28 – rejestracja – godziny przyjęć pon. 9.00 – 16.30    wt. – pt 8.00 – 15.30 
informacja – tel. 022 / 733-73-01 
Dla mieszkańców Łomianek powyższą sprawę należy załatwić w Filii WKiT w Łomiankach ul. Staszica 2     
godziny przyjęć: poniedziałek 10.00 – 18.00 przyjmowanie wniosków o rejestrację pojazdów do godziny 17.30 

          wtorek-piątek 8.00 – 16.00 przyjmowanie wniosków o rejestrację pojazdów do godziny 15.30 
 tel.022 / 888-98-75    

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

 

IX. 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. 
 
Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane samochody osobowe, które wymagają wykonania naprawy w 
związku z uszkodzeniem zasadniczych elementów nośnych konstrukcji w przypadkach , o których mowa w art.81 
ust.11pkt 1 lit.b oraz pkt.6 ustawy Prawo o ruchu drogowym , lub w przypadku szkody istotnej art.2 pkt.10a Prawo 
o ruchu drogowym. 
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 określonego w ostatniej decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu. 
 
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 do puszczenie do ruchu 
następuje na podstawie przedłożonego zaświadczenia o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym 
pojazdu. 

 

 
 
 
 
 


