POWIAT ZGORZELECKI
Możliwości bez granic
Karta usług Nr PO.0143.114.2019
CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU1
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Komunikacji, pok. 120, tel.: (75) 77-615-93 wew. 3; fax. (75) 77-615-93 wew. 6.
Sposób załatwienia sprawy:
Decyzja administracyjna
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji
i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.
4. 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.
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego
wycofania pojazdów z ruchu.
Wymagane dokumenty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu;
dowód rejestracyjny;
karta pojazdu – jeżeli była wydana;
tablice rejestracyjne;
polisa OC;
dokumenty potwierdzające prawo własności w przypadku pojazdu niezarejestrowanego na
właściciela;
7. ważny dowód osobisty - w przypadku osób fizycznych (do wglądu);
8. aktualny odpis z KRS (wydany nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku),
zaświadczenie o nadaniu nr REGON – w przypadku osób prawnych. Sprawy rejestracji mogą
załatwiać wyłącznie osoby upoważnione do reprezentowania firmy;
9. w przypadku gdy właścicielem pojazdu jest cudzoziemiec, firma zagraniczna lub zagraniczne:
ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi wymagane są:

1

Zgodnie z art. 78a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym, czasowego wycofania pojazdu z ruchu
dokonuje, na wniosek właściciela pojazdu lub podmiotu, któremu powierzono pojazd w trybie przepisu art. 73 ust. 5, starosta
właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, wydając decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
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.
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 lub podmiot, któremu powierzono pojazd w trybie przepisu art. 73 ust. 5, jest obowiązany
zapewnić wycofanemu z ruchu pojazdowi postój poza drogą publiczną i strefą ruchu.
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a)

dokument
tożsamości
cudzoziemca:
paszport
oraz
wiza
pobytowa
i potwierdzenie czasowego pobytu lub karta czasowego pobytu lub potwierdzenie
czasowego zameldowania cudzoziemca (do wglądu) – osoba fizyczna;
b) zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców
zagranicznych wydane przez Ministra Gospodarki lub odpis z KRS dla oddziału
zagranicznego przedsiębiorcy (wydany nie później niż 3 miesiące przed złożeniem
wniosku), (do wglądu) – firma zagraniczna. Ośrodki kultury, fundacje, korespondenci
prasowi - umowy międzynarodowe, zaświadczenia z ambasad, akredytacje (do
wglądu);
10. w przypadku wnioskowania o przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu
należy przedstawić:
a) kartę pojazdu – jeżeli była wydana;
b) decyzję o czasowym wycofaniu;
6. po upływie okresu czasowego wycofania z ruchu należy do wniosku dołączyć:
a) decyzję o czasowym wycofaniu z ruchu;
b) zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, jeżeli upłynął
termin ważności badania technicznego;
c) aktualną polisę OC;
d) kartę pojazdu jeżeli była wydana
Opłaty:



Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2
miesięcy
W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, ale
nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania pojazdu z ruchu,
o którym mowa w art. 78a ust. 4 ustawy, 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

80,00 zł

4 zł.
2 zł.
0,25 zł.

Wymienionych powyżej opłat właściciel pojazdu powinien dokonać na konto
Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu Bank Millenium S.A
Nr konta: 93 1160 2202 0000 0001 7458 7393
W przypadku dokonania przelewu w formie elektronicznej, w tytule opłaty
należy wskazać numer VIN.
Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie – sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień
Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Starosty Zgorzeleckiego.
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Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu,
reprezentowane przez Starostę Zgorzeleckiego, którego siedziba znajduje się w Zgorzelcu,
przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8A, 59-900 Zgorzelec.
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się
listownie na adres Administratora,
telefonicznie (603 154 875) lub drogą mailową:
iod@powiat.zgorzelec.pl.
3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO:
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym; ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wraz z aktami wykonawczymi do
wymienionych ustaw oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie udzielonej zgody
w celu czasowego wycofania pojazdu z ruchu.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie
przepisów prawa. Ponadto mogą być one ujawniane podmiotom, z którymi Administrator
zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych
wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu oraz świadczenia usługi serwera mailowego.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody sprzed jej cofnięcia;
6. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO);
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa; Telefon: 22 531 03 00;
7. Pani/Pana dane, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania;
8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest obligatoryjne. Konsekwencją
nie podania tych danych będzie brak możliwości realizacji wniosku i zadania nałożonego
ustawą na Administratora. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne a
zgoda na ich przetwarzania może zostać cofnięta w dowolnym momencie (kontakt listowny
na adres Administratora bądź na adres e-mail: iod@powiat.zgorzelec.pl);
9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, od daty zakończenia sprawy przez okres
przewidziany dla archiwizacji dokumentów i wskazany dla danego rodzaju sprawy
w obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazie akt organów powiatu i starostw
powiatowych.
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…………………………………
(Nr rejestracyjny)

……………………………
(miejscowość, data)

…………………………………
(Dane właściciela pojazdu)

Starosta Zgorzelecki
59-900 Zgorzelec
ul. Boh. II AWP 8A
…………………………………
(adres właściciela pojazdu)

…………………………………
(PESEL/REGON)

WNIOSEK O CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU
Wnoszę o czasowe wycofanie z ruchu do dnia ……………………….

następującego pojazdu:
1. marka, model: ……………………………………………………………………
2. rodzaj pojazdu: …………………………………………………………………..
 samochód ciężarowy od 3,5 t.
 przyczepa o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t.
 ciągnik samochodowy
 pojazd specjalny
 autobus
3. numer VIN (nr nadwozia/podwozia): ……………………………………………
4. numer karty pojazdu: …………………………………………………………….
Do wniosku załączam następujące dokumenty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

dowód rejestracyjny
kartę pojazdu*
polisę OC
tablice rejestracyjne
………………………………………………...
………………………………………………...

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej oraz
znane mi są przysługujące prawa dotyczące ochrony moich danych osobowych.

-------------------------------data i czytelny podpis
*Niepotrzebne skreślić

…………………………………
(Nr rejestracyjny)

……………………………
(miejscowość, data)

…………………………………
(Dane właściciela pojazdu)

Starosta Zgorzelecki
59-900 Zgorzelec
ul. Boh. II AWP 8A
…………………………………
(adres właściciela pojazdu)

…………………………………
(PESEL/REGON)

WNIOSEK
O PRZEDŁUŻENIE*/SKRÓCENIE*
OKRESU CZASOWEGO WYCOFANIA POJAZDU Z RUCHU
Wnoszę o przedłużenie*/skrócenie* okresu czasowego wycofania z ruchu do dnia …………

następującego pojazdu:
1. marka, model: ………………………………………………………………………..
2. rodzaj pojazdu* ……………………………………numer rejestracyjny ……………
 samochód ciężarowy od 3,5 t.
 przyczepa o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t.
 ciągnik samochodowy
 pojazd specjalny
 autobus
3. numer VIN (nr nadwozia/podwozia): ……………………………………………
4. numer karty pojazdu: …………………………………………………………….
Do wniosku załączam następujące dokumenty:
1.
2.
3.
4.
5.

decyzje o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu
kartę pojazdu*
polisę OC*
………………………………………………...
………………………………………………...

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej oraz znane
mi są przysługujące prawa dotyczące ochrony moich danych osobowych.
W związku z podaniem numeru telefonu wyrażam zgodę na jego wykorzystanie w celu
realizacji czynności administracyjnych prowadzonych przez Wydział Komunikacji.
-------------------------------data i czytelny podpis
*Niepotrzebne skreślić

