
   

............................................................................    .............................................................................

............................................................................    .............................................................................

(imię i nazwisko lub nazwa właściciela/właścicieli)*

...........................................................................    ..............................................................................         Olsztyn, dnia ....................................... r.

...........................................................................    ..............................................................................

(adres zamieszkania lub siedziby właściciela/właścicieli pojazdu)                                                       

...........................................................................    ..............................................................................

(nr PESEL lub REGON**/data urodzenia***)

Wnoszę o czasowe wycofanie z ruchu na okres do dnia ............................................................ pojazdu:

1. rodzaj pojazdu i przeznaczenie .............................................................................................................................

2. marka, typ, model ..................................................................................................................................................

3. rok produkcji .........................................................................................................................................................

4. numer VIN albo nr nadwozia, podwozia lub ramy ...............................................................................................

5. numer rejestracyjny ...............................................................................................................................................

Do wniosku załączam:

1. dowód rejestracyjny – seria i numer .....................................................................................................................;

2. kartę pojazdu, jeżeli była wydana – seria i numer ................................................................................................;

3. tablice rejestracyjne o numerze rejestracyjnym ................................................................................................... .

                                                                                     ..................................................................

               (podpis właściciela/właścicieli pojazdu)
_______________________

* W przypadku wniosku składanego przez podmiot, o którym mowa w art. 73 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.  -                
Prawo o ruchu drogowym, we wniosku podaje się dane tego podmiotu oraz właściciela pojazdu.

** Numer REGON podaje się, gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca.

*** Datę urodzenia wpisują tylko cudzoziemcy, którzy nie mają nadanego numeru PESEL.

POUCZENIE
1. Czasowemu wycofaniu  z  ruchu  podlegają  zarejestrowane  pojazdy:  samochody  cieżarowe  i  przyczepy  o  dopuszczalnej  masie

całkowitej od 3,5 tony, ciągniki samochodowe, pojazdy specjalne, autobusy.  

2. Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy wynosi 80 zł.

3. W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego
wycofania pojazdu z ruchu (do 48 miesięcy), opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu
o: 
1) 4 zł - od 3 do 12 miesiąca;
2) 2 zł - od 13 do 24 miesiąca; 
3) 0,25 zł - od 25 do 48 miesiąca.

4. Nr konta bankowego Starostwa Powiatowego w Olsztynie: 46 1560 0013 2013 1105 7000 0003.

5. Czasowe wycofanie pojazdu - nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 3 – ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 
skarbowej.

Nr wniosku:........................................

Wpłynęło dnia:...................................

   Starostwo Powiatowe 

         w   Olsztynie

WNIOSEK

o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu


