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Karta opisu usługi
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

 (nazwa usługi)
Z DNIA : 02.02.2015r.

WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW 
1. Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu. 
2. Do wniosku załącza się:

a. dowód rejestracyjny,
b. kartę pojazdu, jeżeli była wydana
c. tablice rejestracyjne.

WYSOKOŚĆ OPŁAT
1. 80 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 pojazdu z ruchu, opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania 
pojazdu z ruchu o:

1) 4 zł – od 3 do 12 miesiąca,
2) 2 zł – od 13 do 24 miesiąca,

       3) 0,25 zł – od 25 do 48 miesiąca. 

Opłat można dokonać w kasie lub na konto Urzędu: 74 1560 0013 2972 6951 8000 0001.

2. Opłata skarbowa:
17 zł - za upoważnienie

 
Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać w kasie Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego. Możliwe jest 
także wpłacanie odpowiedniej kwoty na konto Urzędu Miasta Jelenia Góra: 98 1160 2202 0000 0000 6011 5566

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU / PODANIA
Pokój nr 3

MIEJSCE WYKONYWANIA USŁUGI
Stanowisko ds. ewidencji,  parter, pokój nr 3, tel. (75) 64 73203÷4, 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA USŁUGI
Wydanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu

CZAS REALIZACJI USŁUGI 
Niezwłocznie.

1NFORMACJA O TRYB1E ODWOŁAWCZYM
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, 

który wydał decyzję.

SPOSÓB ODBIORU DOKUMENTÓW
Osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika

PODSTAWA PRAWNA



1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 
267),

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 1137),
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 1628),
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdu z 

ruchu (Dz.U. Nr 285, poz.2856 z póżn. zm.).

UWAGI
1. Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:

a. samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t,
b. ciągniki samochodowe, 
c. pojazdy specjalne, 
d. autobusy. 

2. Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 6 miesięcy. Okres ten może być jednorazowo 
przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 9 miesięcy w roku, licząc od dnia 
jego wycofania z ruchu. 

3. Właściciel pojazdu w celu przedłużenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu składa w organie rejestrującym 
wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu oraz kartę pojazdu, jeżeli była wydana i decyzję o czasowym 
wycofaniu pojazdu z ruchu.


