Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
Sposób załatwienia sprawy
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz.110
z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn.
zm.),
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r.
w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.),
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego
wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. z 2004 r. Nr 285, poz. 2856 z późn. zm.),
6. 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 2019r. poz. 2130 z późn. zm).
Wymagane dokumenty
 Wniosek (druk dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej: Wniosek o czasowe
wycofanie pojazdu z ruchu),
 dowód rejestracyjny,
 karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 tablice rejestracyjne,
 dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,

 aktualny odpis z KRS-u i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów
rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej
sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez uprawnione organy
lub prokurenta),
 dowód uiszczenia opłaty.
Termin realizacji 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.
Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Ignacego Paderewskiego 1b, 05-100 Nowy Dwór
Mazowiecki. Godziny urzędowania: poniedziałek od 9.00 do 16.45, wtorek-piątek od 8.00
do 15.00.
Dla mieszkańców gminy Nasielsk powyższą sprawę należy załatwić w Filii Wydziału
Komunikacji i Transportu w Nasielsku ul. Elektronowa 3. Godziny przyjęć: poniedziałek 8.00 –
16.45, wtorek-czwartek 8.00 –15.00, piątek 8.00 – 14.45.
Wydział Komunikacji i Transportu w Nowym Dworze Mazowieckim:
 Numery telefonów: 22 765 32 83, 22 765 32 84, 22 765 32 87
 Adres e-mail: komunikacja@nowodworski.pl, rejestracja@nowodworski.pl
 Fax: 22 765 32 86
Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Nasielsku:
 Numery telefonów: 23 693 30 16, 23 693 30 17
 Adres e-mail: komunikacja.filia@nowodworski.pl
Opłaty


80,00 zł - za wydanie decyzji 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 z ruchu (48 miesięcy), opłatę powiększa się za
każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:
 4,00 zł - od 3 do 12 miesiąca,
 2,00 zł - od 13 do 24 miesiąca,
 0,25 zł - od 25 do 48 miesiąca.
Uwaga: Opłaty można uiścić w kasie Starostwa lub na konto Starostwa Powiatowego
w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,
Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach O/Czosnów
Nr konta: 21 8009 1046 0019 8904 2002 0003 tytułem: opłata za czasowe wycofanie
pojazdu, nr VIN pojazdu, nr rej. pojazdu
W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć
do niego potwierdzenie opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.
Uwaga: Opłata skarbowa na konto Urzędu Miejskiego Nowy Dwór Mazowiecki
Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach
nr konta: 35 8009 1062 0016 4119 2007 0001
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu
lub rodzeństwu albo, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie
za pośrednictwem Starosty Nowodworskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Inne informacje
Pojazd podlega czasowemu wycofaniu z ruchu przez organ właściwy ze względu na miejsce
ostatniej rejestracji pojazdu. Czasowemu wycofaniu podlegają zarejestrowane:


samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony,



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.
Po upływie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu organ rejestrujący na pisemny
wniosek właściciela pojazdu oraz po dołączeniu decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu
z ruchu zwraca właścicielowi pojazdu dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne.
W przypadku, gdy w okresie czasowego wycofania pojazdu z ruchu upłynął termin badania
technicznego pojazdu wyznaczony w dowodzie rejestracyjnym, właściciel pojazdu jest
obowiązany przedstawić zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego
pojazdu. W przypadku braku ważnych badań technicznych, należy złożyć wniosek
o rejestracje czasową w celu doprowadzenia pojazdu na badania techniczne. Okres
czasowego wycofania pojazdu z ruchu może być skrócony lub przedłużony na wniosek
właściciela po zwróceniu decyzji wcześniej wydanej i uiszczeniu stosowych opłat. Organy
właściwe w sprawach rejestracji pojazdów są obowiązane do przeprowadzania kontroli
spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych. Nieokazanie ważnej polisy OC nie wpływa na pozytywne załatwienie sprawy,
skutkuje natomiast powiadomieniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
o nieprzedłożeniu dokumentu.

