
Na podstawie art. 78a ust. 6 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z póên. zm.2)) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Przepisy rozporzàdzenia okreÊlajà:

1) tryb i warunki czasowego wycofywania pojazdów
z ruchu; 

2) wysokoÊç op∏at za czasowe wycofanie pojazdu
z ruchu;

3) wzory dokumentów stosowanych w zwiàzku z cza-
sowym wycofaniem pojazdu z ruchu.

2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia 
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu  drogowym;

2) organie rejestrujàcym — rozumie si´ przez to sta-
rost´ w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce ostatniej
rejestracji pojazdu;

3) w∏aÊcicielu pojazdu — rozumie si´ przez to odpo-
wiednio w∏aÊciciela pojazdu albo podmiot, które-
mu powierzono pojazd w trybie przepisu art. 73
ust. 5 ustawy.

§ 2. 1. W celu czasowego wycofania pojazdu z ru-
chu w∏aÊciciel pojazdu sk∏ada w organie rejestrujàcym
wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, które-
go wzór okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

2. Do wniosku do∏àcza si´:

1) dowód rejestracyjny; 

2) kart´ pojazdu, je˝eli by∏a wydana; 

3) tablice rejestracyjne.

§ 3. Organ rejestrujàcy czasowo wycofuje pojazd
z ruchu pod warunkiem,  ˝e:

1) pojazd jest zarejestrowany przez ten organ reje-
strujàcy;

2) do wniosku o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
w∏aÊciciel pojazdu do∏àczy∏ wszystkie wymagane
dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 2. 

§ 4. Organ rejestrujàcy dokonujàc czasowego wy-
cofania pojazdu z ruchu:

1) przyjmuje wniosek o czasowe wycofanie pojazdu
z ruchu wraz z do∏àczonymi dokumentami, o któ-
rych mowa w § 2 ust. 2; 

2) zatrzymuje w depozycie dowód rejestracyjny oraz
tablice rejestracyjne;

3) wystawia w dwóch egzemplarzach decyzj´ o cza-
sowym wycofaniu pojazdu z ruchu, której wzór
okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia;

4) zamieszcza w karcie pojazdu, je˝eli by∏a wydana,
adnotacj´ o treÊci: „Pojazd czasowo wycofany
z ruchu na okres do dnia .....”, podajàc dat´, do
kiedy pojazd jest wycofany z ruchu, potwierdza to
podpisem oraz przystawia okràg∏à pieczàtk´ orga-
nu rejestrujàcego, a nast´pnie kart´ pojazdu zwra-
ca w∏aÊcicielowi pojazdu;

5) przekazuje do Centralnej Ewidencji Pojazdów in-
formacj´ o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,
podajàc numer rejestracyjny oraz numer VIN albo
numer nadwozia, podwozia lub ramy oraz okres,
na jaki pojazd zosta∏ wycofany z ruchu.

§ 5. 1. W∏aÊciciel pojazdu w celu przed∏u˝enia okre-
su czasowego wycofania pojazdu z ruchu sk∏ada w or-
ganie rejestrujàcym wniosek o czasowe wycofanie po-
jazdu z ruchu, do którego do∏àcza:

1) kart´ pojazdu, je˝eli by∏a wydana;

2) decyzj´ o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

2. Okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu na
pisemny wniosek w∏aÊciciela pojazdu ulega skróce-
niu, z uwzgl´dnieniem art. 78a ust. 4 ustawy.

3. Przepisy § 4 stosuje si´ odpowiednio. 

§ 6. 1. Op∏ata za decyzj´ o czasowym wycofaniu
pojazdu z ruchu na okres 2 miesi´cy wynosi 80 z∏.

2. W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na
okres d∏u˝szy ni˝ 2 miesiàce, ale nie d∏u˝szy ni˝ okres
dopuszczalnego czasowego wycofania pojazdu z ru-
chu w roku, o którym mowa w art. 78a ust. 4 ustawy,
op∏at´ powi´ksza si´ o 10 z∏ za ka˝dy kolejny miesiàc
czasowego wycofania pojazdu z ruchu.

§ 7. Po up∏ywie okresu czasowego wycofania po-
jazdu z ruchu organ rejestrujàcy, na pisemny wniosek
w∏aÊciciela pojazdu oraz po do∏àczeniu decyzji o czaso-
wym wycofaniu pojazdu z ruchu, zwraca w∏aÊcicielowi
pojazdu dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne. 

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2005 r.

Minister Infrastruktury: K. Opawski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 23 grudnia 2004 r.

w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra 
Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130,
poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452,
Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036
oraz  z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 92,
poz. 884, Nr 121, poz. 1264, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273,
poz. 2703.
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