
 

a) Nazwa usługi  

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu 

b) Symbol 

5410.4 – dokumentacja rejestracji pojazdów (wycofanie czasowe pojazdów z ruchu) 

c) Wydział 

Wydział Komunikacji i Dróg 
d) Komórka 

Rejestracja pojazdów 
Gmina:  

- Barcin, Żnin – pokój nr 11 – Tel. (52) 30 31 100 w. 26, fax (52) 30 31 302 
- Gąsawa, Janowiec Wielkopolski, Łabiszyn, Rogowo – pokój nr 8 –  Tel. (52) 30 

31 100 w. 33 lub 36, fax (52) 30 31 302 
 
Godziny przyjęć klientów: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 – 15:30 

   
 

e) Opis sprawy 

Wydanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. 
 

f) Kogo dotyczy 

Klient składający wniosek 

g) Wymagane dokumenty 

1. Wniosek o wycofanie czasowe pojazdu (formularz do pobrania) 
2. Załączniki: 

 
- dowód osobisty (do wglądu), 
- dowód rejestracyjny, 
- karta pojazdu, jeżeli była wydana, 
- tablice rejestracyjne, 
- OC (do wglądu). 

 
Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten 
może być jednorazowo przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie 
może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym 
wycofaniu z ruchu. Organ rejestrujący czasowo wycofuje pojazd z ruchu pod warunkiem, 
że: pojazd jest zarejestrowany przez ten organ rejestrujący; do wniosku o czasowe 
wycofanie pojazdu z ruchu właściciel pojazdu dołączył wszystkie wymagane dokumenty. 
Organ rejestrujący zatrzymuje w depozycie dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne.  
W celu przedłużenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu właściciel pojazdu 
składa w organie rejestrującym wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, do którego 
dołącza: kartę pojazdu, jeżeli była wydana; decyzje o czasowym wycofaniu pojazdu  
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z ruchu. Okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu na pisemny wniosek właściciela 
pojazdu ulega skróceniu. Po upływie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu organ 
rejestrujący na pisemny wniosek właściciela pojazdu po dołączeniu decyzji o czasowym 
wycofaniu pojazdu z ruchu oraz zaświadczenia z badania technicznego pojazdu (jeśli 
upłynął termin tego badania), zwraca właścicielowi pojazdu dowód rejestracyjny oraz 
tablice rejestracyjne. Właściciel pojazdu lub podmiot, któremu powierzono pojazd jest 
obowiązany zapewnić wycofanemu z ruchu pojazdowi postój poza drogą publiczną  
i strefą zamieszkania. 
 

h) Miejsce składania pism 

Starostwo Powiatowe w Żninie - parter,  

• pokój nr 11 – Gminy: Barcin, Żnin 

• pokój nr 8 – Gminy: Gąsawa, Janowiec Wielkopolski, Łabiszyn, Rogowo 

i) Termin i sposób załatwienia 

Zgodnie z art. 35 KPA bez zbędnej zwłoki oraz art. 35 § 3 nie później niż w ciągu 
miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych- nie później niż w ciągu  
2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 
 

j)  Opłaty 

Opłata skarbowa: 
• 17 zł za pełnomocnictwo, jeżeli między mocodawcą a pełnomocnikiem nie zostaje 
zachowane pokrewieństwo w linii pierwszej (zstępni, wstępni, małżonkowie, 
rodzeństwo)  
 
Sposób oraz miejsce uiszczenia opłaty skarbowej: 
- konto bankowe Urzędu Miejskiego w Żninie, numer konta bankowego:  
Bank Spółdzielczy „Pałuki” w Żninie  47 8181 0000 0001 2742 2000 0038 

 
Opłaty administracyjne: 
Za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy – 80 zł. 
 
W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące opłatę 
powiększa się o : 

• 4 zł za każdy miesiąc od 3 do 12 miesiąca 
• 2 zł za każdy miesiąc od 13 do 24 miesiąca 
• 0,25zł za każdy miesiąc od 25 do 48 miesiąca 

 
Sposób oraz miejsce uiszczenia opłaty administracyjnej: 
- wpłaty uiszcza się w kasie Starostwa Powiatowego w Żninie, parter – kasa czynna  
w godzinach od 7:45 do 14:30 
lub przelewem 
- Bank Spółdzielczy „PAŁUKI” w Żninie, ul. 700–lecia 41, w godz. 7.30 – 16.30 
nr konta 80 8181 0000 0001 4717 2000 0004 
 
Dowód wpłaty prosimy dołączyć do danego procesu. 
 

k) Podstawa prawna 

- art. 78a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym  
- Ustawa z dnia 16 czerwca 1960r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego               
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie czasowego 
wycofania pojazdów z ruchu  



 
l) Tryb odwoławczy 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy,  
za pośrednictwem Starosty Żnińskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 
 

m) Inne informacje 

Tomasz Michalczak – kierownik wydziału  

pokój nr 1 , tel. (52) 30 31 100 w. 32, e-mail: komunikacja@znin.pl 

 


