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CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU ORAZ PRZEDŁUŻENIE OKRESU CZASOWEGO 
WYCOFANIA POJAZDU Z RUCHU 

 
Podstawa prawna:  

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, 
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,  
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,  
- ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,  
- 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,  

- rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej 
stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców,  

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu 
wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu.  

 
I. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

1. Osobiście.   
2. Elektronicznie (z zachowaniem warunków określonych w Kpa) – po weryfikacji wniosku wraz 

z załącznikami należy przedłożyć w urzędzie oryginały dokumentów. 
 

II. WYMAGANE DOKUMENTY: 
1. Wniosek o rejestrację pojazdu. 
2. Załączniki: 

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu: 
a) dowód rejestracyjny, 
b) tablice rejestracyjne, 
c) karta pojazdu (jeżeli była wydana), 
d) dokument określający tożsamość właściciela lub podmiotu, któremu zagraniczna osoba prawna lub 

fizyczna powierzyła pojazd: 
- dla osoby fizycznej – dowód osobisty, 
- dla osoby prawnej aktualne oryginały wyciągu z rejestru sądowego oraz zaświadczenia o numerze 
    identyfikacyjnym REGON, 
- dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych - aktualne zaświadczenie                   

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dla każdej osoby fizycznej, na którą jest 
zarejestrowany pojazd) oraz dokumenty tożsamości, w przypadku spółki cywilnej dodatkowo – umowa 
zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym. W przypadku braku możliwości osobistego stawienia się 
współwłaścicieli - podpisane przez nich upoważnienie do załatwienia sprawy dla pełnomocnika, 

e) pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę 
(za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez właścicieli lub prokurenta). 

Przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu 
a) wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu. 
b) załączniki do wniosku: 

- decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. 
 
III. OPŁATY:  

Opłata skarbowa: 
Za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł. 
Opłatę skarbową należy opłacić gotówką za pośrednictwem:  
- banków bądź poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf), również w kasie Starostwa, 
- w kasie Urzędu Miejskiego w Słupsku (bez dodatkowych opłat),   
na rachunek bankowy: 
Urząd Miejski w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Plac Zwycięstwa 3, konto nr 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010 
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ...."). 
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Opłata administracyjna: 
Opłata za wydanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu – 80 zł (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, o którym mowa w art. 78a ust. 4 ustawy – Prawo 
o ruchu drogowym - opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania z ruchu o: 
- 4 zł – od 3 do 12 miesięcy, 
- 2 zł – od 13 do 24 miesięcy, 
- 0,25 zł – od 25 do 48 miesięcy. 
 
Opłata administracyjna: 
- wpłata w kasie urzędu, również kartą płatniczą 
- wpłata przelewem na konto: 
Starostwo Powiatowe w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 16, konto nr 45 1600 1462 1873 1864 
1000 0001 
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata za rejestrację pojazdu"). 
Dowód wpłaty należy dołączyć do danego procesu. 
Informujemy, że ww. konto dotyczy tylko i wyłącznie opłat administracyjnych oraz danego procesu. 
 

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  
Niezwłoczne wydanie pozwolenia czasowego, tablic i oznaczeń rejestracyjnych osobie składającej wniosek. 

  
V. TRYB ODWOŁAWCZY: 

Na podstawie art.127 § 2 i 129 Kpa stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji                                 
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Starosty Słupskiego w terminie 
14 dni od daty jej otrzymania. Zgodnie z art. 127a „w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona 
może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 
odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.” 
Na podstawie art. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, 
jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia 
odwołania. 
 

VI. INFORMACJE DODATKOWE: 
W przypadku, gdy dowód własności jest wystawiony na osobę(y) prowadzącą(e) działalność gospodarczą 
do rejestracji należy okazać zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 
Osoba prawna do rejestracji winna okazać odpis (wypis) z Krajowego Rejestru Sądowego. 
W przypadku, gdy właściciela pojazdu reprezentuje ustanowiony pełnomocnik winien on przedłożyć 
do wniosku o rejestrację pojazdu pisemne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł. 

 
VII. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:  

Wydział Komunikacji i Drogownictwa (KM), pok. 14 (parter), tel. 59 841-85-72, e-mail: 
dowody_rejestracyjne@powiat.slupsk.pl 

 

Wydanie 1 z dnia 20 maja 2019 roku 
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