
       

 

1.Nazwa usługi: 
   Czasowe wycofanie samochodu ciężarowego i przyczepy o dmc od 3,5t, ciągnika samochodowego, pojazdu specjalnego, 

   autobusu, samochodu osobowego w związku z koniecznością wykonania naprawy pojazdu wynikającej z uszkodzenia  

   zasadniczych elementów nośnych konstrukcji: 

 a) który uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia,  

     podwozia lub ramy, z zastrzeżeniem (tj. w którym została dokonana naprawa wynikająca ze szkody istotnej), lub noszący  

     ślady uszkodzeń albo którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogące  

     stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;, 

 b) w przypadku wystąpienia szkody istotnej. 

 

2. Podstawa prawna: 

 ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.988 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022r. poz.2000 z późn. zm.), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdu z ruchu  
( Dz. U. z 2004 r. nr.285 poz. 2856 z późn. zm. ) 

3.Wymagane dokumenty: 

 wniosek , 

 dowód rejestracyjny, 

 tablica/e rejestracyjna/e, 

 Oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (że pojazd wymaga 
wykonania naprawy w związku z uszkodzeniem zasadniczych elementów nośnych konstrukcji). Składający oświadczenie 
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
oświadczeń (dot. samochodu osobowego). 

 dowód osobisty (dotyczy osób fizycznych) lub aktualny wyciąg z KRS i REGON (dotyczy podmiotów posiadających 
osobowość prawną). 

4. Opłaty  
    Opłata za decyzje o czasowym wycofaniu samochodu ciężarowego i przyczepy o dmc od 3,5t, ciągnika samochodowego,  
    pojazdu specjalnego,   autobusu z ruchu na okres 2 miesięcy wynosi 80 zł. 
    W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego  
    wycofania pojazdu z ruchu, opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o: 

 4 zł – od 3 do 12 miesiąca 

 2 zł – od 13 do 24 miesiąca 

 0,25 zł – od 25 do 48 miesiąca 
 

Samochód osobowy może być czasowo wycofany z ruchu 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 za decyzje o czasowym wycofaniu samochodu osobowego z ruchu na okres 3 miesięcy wynosi 80 zł. 
 
 W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 3 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego  
 wycofania pojazdu z ruchu, opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o 4 zł. 

 
    Opłatę można uiścić w siedzibie urzędu kartą płatniczą lub na rachunek bankowy: 
    80 1160 2202 0000 0004 8664 2350  - dokumenty komunikacyjne   
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5.Termin załatwienia sprawy : 

 Niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów 

6. Odpowiedzialność za załatwienie sprawy: 

 Nazwa Wydziału: Wydział Komunikacji 

 Nr pokoju: 11 

 Nr telefonu: 55 247 28 72 

 Adres e-mail: rejestracja.komunikacja@nowydworgdanski.pl 
                         k.klebucka@nowydworgdanski.pl 
                         k.gilka@nowydworgdanski.pl 
 

 Godziny pracy: pon., wt., czw., .: 7.30 – 15.30; śr.: 7.30 – 16.30, pt.: 7.30 – 14.30 
 

7. Tryb odwoławczy: 
    Od decyzji administracyjnej zgodnie z art. 127 § 2 i art. 129 kpa przysługuje stronie prawo wniesienia 
    odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Starosty Nowodworskiego  
    w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 
 

8. Uwagi: 
Samochód ciężarowy i przyczepa o dmc od 3,5t, ciągnika samochodowy, pojazd specjalny, autobus, 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. 
 
    Strona może działać przez pełnomocnika, a pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. 
    W przypadku załatwiania sprawy za pośrednictwem pełnomocnika opłata skarbowa wynosi 17,00 zł od każdej osoby  
    upoważniającej. Opłaty tej można dokonać w kasie tutejszego urzędu, na konto Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze 
    Gdańskim nr  26 8306 0003 0000 8006 2000 0010 lub w kasie Urzędu Miejskiego. Zwolnieniu od opłaty skarbowej podlega 
    pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dziecko, wnuk) lub rodzeństwu. 
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