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KARTA USŁUG 
1. Nazwa usługi Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu 

2. Cel usługi Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu  

3. Kogo dotyczy Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne 

4. Miejsce 
składania 
dokumentów 

Składanie dokumentów w formie papierowej: Wydział Komunikacji, 
ul. Sękowskiego 2b, 39-300 Mielec; 

Sala nr 1 

Rejestracja telefoniczna 

+48 17 7800426 

Rejestracja internetowa na stronie 

www.kolejka.powiat-mielecki.pl 

Godziny obsługi interesantów: 

poniedziałek w godz. 7:30 – 16:00 
wtorek – czwartek w godz. 7:30 – 15:00 

piątek w godz. 7:30 – 14:00 

5. Miejsce 
załatwienia 
sprawy 

Wydział Komunikacji, ul. Sękowskiego 2b, 39-300 Mielec; 

Sala nr 1, Tel. 17 78 00 426 

6. Sposób 
załatwienia 
sprawy 

Wydanie decyzji administracyjnej o czasowym wycofaniu pojazdu z 
ruchu 

http://www.powiat-mielecki.pl/
http://www.bip.powiat-mielecki.pl/
mailto:starostwo@powiat-mielecki.pl


7. Wymagane 
dokumenty 

• Wypełniony wniosek oraz: 

• Dowód osobisty lub prawo jazdy, 

• Dowód własności pojazdu (umowa sprzedaży, umowa 
zamiany, umowa darowizny, faktura VAT, prawomocne 
orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności), jeżeli 
wnioskodawca nie figuruje w załączonym dowodzie 
rejestracyjnym, 

• Dowód rejestracyjny, 

• Karta pojazdu, jeżeli była wydana, 

• Tablice rejestracyjne, 

• Pełnomocnictwo w przypadku działania pełnomocnika 
wskazanego pisemnie przez właściciela pojazdu. 

8. Opłaty Opłata za decyzje o czasowym wycofaniu pojazdu 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 o: 

4 zł – od 3 do 12 miesiąca 

2 zł –od 13 do 24 miesiąca 

0,25 zł od 25 do 48 miesiąca 

Opłatę za wydanie decyzji należy uiścić we wpłatomacie Starostwa 
Powiatowego w Mielcu ul. Sękowskiego 2b lub na konto Bank 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. numer rachunku 
94 1020 4391 0000 6502 0170 9484  

 

 

9. Czas / termin 
załatwienia 
sprawy 

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu następuje w drodze decyzji 
administracyjnej niezwłocznie po złożeniu wniosku i załączeniu 
wszystkich wymaganych dokumentów, a w przypadku prowadzonego 
postępowania wyjaśniającego w ciągu ustawowych 30 dni. 

10. Tryb     
odwoławczy 
 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu w terminie 14 dni 
od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał 
decyzję. 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 
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez 
ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i 
prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie można zaskarżyć do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

 

https://powiat-mielecki.pl/fcp/kGBUKOQtTKlQhbx08SlkFTxYCEi8pMgQGS39UA1BbWCECWR1pXhs_W3dN/_users/code_qEVwILgdQKFs6RxUYGAxGClUGXiUlCAEHCi4IHxYb/km/b_zgloszenie_zbycia_nabycia_pojazdu_wyrejestrowanie_pojazdu/b6_-wniosek_o_czasowe_wycofanie_pojazdu_z_ruchu.pdf
https://powiat-mielecki.pl/fcp/kGBUKOQtTKlQhbx08SlkFTxYCEi8pMgQGS39UA1BbWCECWR1pXhs_W3dN/_users/code_qEVwILgdQKFs6RxUYGAxGClUGXiUlCAEHCi4IHxYb/km/o_ogolne/o1_pelnomocnitwo_rejestracja.pdf


11. Podstawa 
prawna 

▪ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 
(Dz. U.2021.450 t.j. z dnia 2021.03.12). 
 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 
grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz 
wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. 2017. 2355 z dnia 
2017.12.11).  

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
27 września 2003 roku w sprawie szczegółowych czynności   
organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do 
ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. 2019. 
2130 j.t.). 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
23 grudnia 2004 roku w sprawie czasowego wycofania pojazdów 
z ruchu (Dz. U. z 2004 r. nr 285 poz. 2856). 

 


