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CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Komunikacji ul. Sienkiewicza 8a, 65- 443 Zielona Góra,
sala operacyjna wydziału,
tel.: (+48) 68 45 64 900-903, e-mail: komunikacja@um.zielona-gora.pl.
Przy załatwianiu spraw w wydziale obowiązuje system kolejkowy.
W celu czasowego wycofania pojazdu należy z bileterki pobrać bilet do usługi B.
WYMAGANE DOKUMENTY
wypełniony wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu według obowiązującego wzoru, dostępny:
- na sali operacyjnej Wydziału Komunikacji ul. Sienkiewicza 8a,
- w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale: Co i jak załatwić w Urzędzie? - Rejestracja pojazdów,
dowód rejestracyjny pojazdu,
karta pojazdu, jeśli była wydana,
ważna polisa OC lub potwierdzenie jej zawarcia
tablice rejestracyjne,
dowód wniesienia wymaganych opłat; (więcej w Opłatach),
dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość właściciela - w przypadku osób fizycznych
albo
dokument potwierdzający reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości
prawnej, np.:
- wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
- umowa spółki i zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- statut jednostki lub podmiotu.
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
od ręki
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
w dniu złożenia wniosku wydawana jest decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
OPŁATY
80 zł – opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na dwa miesiące,
4 zł – opłata za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania od 3 do 12 miesiąca,
2 zł - opłata za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania od 13 do 24 miesiąca,
0,25 zł - opłata za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania od 25 do 48 miesiąca
Opłaty można uiścić:
- na miejscu w siedzibie Wydziału Komunikacji na ul. Sienkiewicza 8a w agencji PKO BP S.A.
- w kasie urzędu przy ul. Podgórnej 22 (parter),
- przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze nr 24 1020 5402 0000 0502 0191 2708,
- w placówkach banku PKO BP S.A. w Zielonej Górze,
wykaz placówek banku, w których można dokonać bez prowizji wpłaty na rzecz Urzędu jest dostępny
w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale: Budżet i finanse – Numery rachunków bankowych.
TRYB ODWOŁAWCZY
odwołania rozpatruje Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze (ul. Aleja Niepodległości 7
65-048 Zielona Góra); odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zielona Góra,
termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
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CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU
DODATKOWE INFORMACJE
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,
wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie
całkowitej od 3,5 tony, ciągniki samochodowe, pojazdy specjalne i 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,
w razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu czasowo wycofanego z ruchu dotychczasowy
właściciel pojazdu przekazuje nowemu właścicielowi decyzję o wycofaniu czasowym i kartę pojazdu, jeżeli
była wydana,
po upływie 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 i tablice rejestracyjne.
PODSTAWA PRAWNA
ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 - z późn. zm.),
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.),
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności
organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych
sprawach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1088).

pracownik Wydziału Komunikacji
opracowano 30.06.2016 r.

Naczelnik Wydziału Komunikacji
sprawdzono 30.06.2016 r.
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Sekretarz Miasta
zatwierdzono

