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Wodzisław Śląski,

wpłynęło dnia

_________________________
(data)

Starosta Wodzisławski
za pośrednictwem
Wydziału Komunikacji i Transportu
ul. Pszowska 92a
44-300 Wodzisław Śląski

WKT.5410.7.
nr wniosku

WKT.5410.1.
nr decyzji o rejestracji pojazdu

Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
I.
_____________________________________________________________________________________________________________
Imię i nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu
nr telefonu 1) ______________________

PESEL/REGON

__________________________________________________________________________________
Miejsce zamieszkania (siedziba)

II. Wnoszę o:
czasowe wycofanie z ruchu na okres do ______________________________________________________________
przedłużenie okresu czasowego wycofania z ruchu do ______________________________________________
pojazdu:
rodzaj i przeznaczenie _____________________________________________________________________________________
marka (typ, model)

________________________________________________

nr rejestracyjny

_______________________

nr identyfikacyjny (kod „E” w dowodzie rejestracyjnym)

III. Do wniosku dołączam:
dowód rejestracyjny
karta pojazdu
tablice rejestracyjne
oświadczenie, o którym mowa w art. 78a ust. 4b ustawy Prawo o ruchu drogowym

2)

inne ___________________________________________________________________________________________________

________________________________________
(czytelny podpis wnioskodawcy)
1) podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe, ale znacznie ułatwi kontakt w sprawie
2) dotyczy samochodu osobowego
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Adres dla korespondencji:
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Pszowska 92a, 44-300 Wodzisław Śląski
Tel. 32 41 20 900
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Wydział czynny:
poniedziałek, wtorek, środa 8:00 – 15:00
czwartek
8:00 – 17:00
piątek
8:00 – 13:00
e-mail: komunikacja@powiatwodzislawski.pl

Informacja dla klientów
Możliwość czasowego wycofania z ruchu dotyczy:
1. samochodów ciężarowych i przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, ciągników samochodowych,
pojazdów specjalnych, autobusów – mogą one być czasowo wycofane z ruchu bez konieczności podania
przyczyny na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony do 48 miesięcy.
Opłata wynosi 80 zł za okres dwóch miesięcy. Za każdy kolejny miesiąc opłatę powiększa się o:
• 4 zł – od 3 do 12 miesiąca,
• 2 zł – od 13 do 24 miesiąca,
• 0,25 zł – od 25 do 48 miesiąca.
2. samochodów osobowych – mogą one być czasowo wycofane z ruchu w związku z koniecznością wykonania
naprawy wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji pojazdu na okres od 3 do
12 miesięcy bez możliwości przedłużenia tego okresu i nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym
upłynął okres czasowego wycofania określony w ostatniej decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.
Opłata wynosi 80 zł za okres trzech miesięcy. Za każdy kolejny miesiąc opłatę powiększa się o 4 zł.
Wycofanie pojazdu z ruchu następuje w drodze decyzji administracyjnej, po złożeniu w organie rejestrującym
wniosku, do którego dołącza się: dowód rejestracyjny, kartę pojazdu (jeżeli była wydana), tablice rejestracyjne,
a dla samochodu osobowego dodatkowo oświadczenie o którym mowa w art. 78a ust. 4b ustawy Prawo o ruchu
drogowym1). Dowód i tablice rejestracyjne są zatrzymywane w depozycie urzędu.
W celu przedłużenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu właściciel pojazdu składa wniosek o czasowe
wycofanie pojazdu z ruchu, do którego dołącza kartę pojazdu (jeżeli była wydana) oraz dotychczasową decyzję
o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu i dokonuje stosownej opłaty.
Właściciel pojazdu jest zobowiązany zapewnić wycofanemu z ruchu pojazdowi postój poza drogą publiczną
i strefą zamieszkania.
Korzystając z czasowego wycofania pojazdu z ruchu właściciel może ubiegać się o zwolnienie z podatku od
środków transportowych, a także o proporcjonalne obniżenie składki ubezpieczeniowej (OC).
Po upływie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu na pisemny wniosek właściciela oraz po dołączeniu
decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne pojazdu są
zwracane. Warunkiem dopuszczenia samochodu osobowego do ruchu po jego czasowym wycofaniu jest
wykonanie dodatkowego badania technicznego pojazdu.
__________________________
1) Właściciel składając wniosek o czasowe wycofanie samochodu osobowego z ruchu składa oświadczenie, że:
1. pojazd wymaga wykonania naprawy w związku z uszkodzeniem zasadniczych elementów nośnych
konstrukcji, które nastąpiło w wyniku uczestnictwa w wypadku i został skierowany na dodatkowe badanie
techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego lub
2. w pojeździe w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenie elementów
nośnych konstrukcji pojazdu, lub
3. pojazd wymaga wykonania naprawy w związku z wystąpieniem szkody istotnej (szkodę istotną stwierdza
ubezpieczyciel pojazdu lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny).
Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w związku z postępowaniem jest Starosta Wodzisławski.
2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji czynności administracyjnych w związku z wykonywaniem obowiązków prawnych
ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
3. Dane są przetwarzane przez upoważnione przez administratora osoby. Mogą być przekazywane innym organom i podmiotom, jeżeli
istnieje podstawa prawna do tego typu działań. Dane są przetwarzane przez podmioty obsługujące systemy informatyczne na rzecz
administratora (w zakresie związanym z utrzymaniem i naprawą tych systemów).
4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@powiatwodzislawski.pl, tel.: 32 41 20 939.
5. Dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.powiatwodzislawski.pl/mojedane/kpa oraz na tablicach informacyjnych
w Starostwie Powiatowym.

Adnotacje urzędowe: nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy o opłacie skarbowej.
Sprawę prowadzi ______________________________________________ Data_______________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
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