URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców

COM-RP-XIX

CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU
Podstawa prawna: art. 78a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1990 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego
wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. z 2004 r. poz. 2856 ze zm.)

I.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu - (COM-RP-10)
2. Załączniki:
- dowód rejestracyjny,
- karta pojazdu, jeżeli była wydana,
- tablice rejestracyjne.
3. Do wglądu:
- dowód osobisty
II.

OPŁATY:

Opłata komunikacyjna:
Wydanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres:
- 2 miesięcy - 80,00 zł,
opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc 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.
Właściwą opłatę należy wnieść na rachunek Miasta Słupska, Plac Zwycięstwa 3 gotówką lub
przelewem na konto nr: 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.
Wpłat gotówkowych (bez prowizji) można dokonać w kasie zlokalizowanej w Urzędzie Miejskim
w Słupsku lub w placówkach mBanku.
Wpłat bezgotówkowych (za pomocą karty) można dokonać w terminalach płatniczych na sali obsługi
interesantów (pok. 3).

III.

TERMIN ODPOWIEDZI:

Niezwłocznie.
IV.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców, Plac Zwycięstwa 3, pokój nr 3,
tel. (59) 84 88 374, (59) 84 88 423, e-mail: com@um.slupsk.pl, pojazdy@um.slupsk.pl
V.

ODWOŁANIE:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za
pośrednictwem organu, który ją wydał (odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu pok. 6) w
terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
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VI.

COM-RP-XIX

UWAGI:

1. Czasowemu wycofaniu pojazdu z ruchu podlegają zarejestrowane: samochody ciężarowe i
przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, ciągniki samochodowe, pojazdy specjalne i
autobusy.
2. * 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.
3. Organ rejestrujący zatrzymuje w depozycie dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne. Po
upływie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu organ rejestrujący, na pisemny wniosek
właściciela pojazdu oraz po dołączeniu decyzji o czasowym wycofaniu, zwraca właścicielowi
pojazdu dowód rejestracyjny oraz tablice rej.
4. W przypadku gdy w okresie czasowego wycofania pojazdu z ruchu upłynął termin następnego
badania technicznego pojazdu, to organ rejestrujący przed ponownym dopuszczeniem pojazdu do
ruchu zamieszcza w dowodzie rejestracyjnym termin następnego badania technicznego na
podstawie zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego.
5. W razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu czasowo wycofanego z ruchu
dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi decyzję o czasowym wycofaniu
pojazdu i kartę pojazdu, jeżeli była wydana.
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