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CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 z późn.
zm.)
2. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z
ruchu (Dz.U. Nr 285, poz. 2856 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty:
Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu oraz:
1. Dowód rejestracyjny.
2. Karta pojazdu, jeżeli była wydana.
3. Tablice rejestracyjne.
4. Dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność.
5. Aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym
Rejestrze Sądowym.
6. Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłaty składki za to
ubezpieczenie - do wglądu.
7. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
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.
Opłaty:
Opłatę za wydanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu uiszcza się się na konto Starostwa Powiatowego w
Piszu:
- 58936400002002084000150005.
Opłata za wydanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy wynosi 80,00 zł.
dodatkowe opłaty w przypadku wycofania pojazdu na okres dłuższy niż 2 miesiące:
od 3 do 12 miesiąca – 4,00 zł (za każdy miesiąc),
od 13 do 24 miesiąca – 2,00 zł (za każdy miesiąc),
od 25 do 48 miesiąca – 0,25 zł (za każdy miesiąc).
Zgodnie z rozporządzeniem 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.).
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Wycofanie pojazdu z ruchu oraz przedłużenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu następuje niezwłocznie po
przedłożeniu wymaganych dokumentów w drodze decyzji administracyjnej.
Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
Wydziału Komunikacji i Transportu
ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
tel. (87) 4254713, 4254714
fax: (87) 4254711
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Poniedziałek – Piątek 8 -14
Punkt obsługi interesanta pok. nr 11 - parter
Tryb odwoławczy:
Od decyzji dotyczącej rejestracji pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Starosty Piskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
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