WNIOSEK O CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU
……………………………………..

...………………………..

Imię i nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu

(miejscowość, data)

………………………………………….
………………………………………….
Adres zamieszkania lub siedziba właściciela pojazdu

………………………………………….
Nr PESEL lub REGON* /data urodzenia**

Starostwo Powiatowe
w Turku
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 identyfikacyjny VIN albo nr nadwozia (podwozia lub ramy) ………………….
………………………………………………………………………………………………
5. Numer rejestracyjny …………………………………………………………………….
Do wniosku załączam następujące dokumenty:
1. Dowód rejestracyjny, seria i numer …………………………………………………….
2. Karta pojazdu (jeśli była wydana) seria i numer ………………………………………..
3. Tablice rejestracyjne o numerze ………………………………………………………...

………………………………….
(podpis właściciela pojazdu)

*numer REGON podaje się, gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca
**date urodzenia wpisuje tylko cudzoziemcy, którzy nie mają nadanego nr PESEL

Czasowe wycofanie z ruchu: samochodu ciężarowego i przyczepy o dmc od 3,5 t, ciągnika
samochodowego, pojazdu specjalnego, autobusu
Niezbędne dokumenty:
1. dowód rejestracyjny
2. karta pojazdu, jeżeli była wydana
3. tablice rejestracyjne
4. wniosek
Opłaty:
1. opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy - 80 zł
Uwaga!
Pojazd 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.
W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące opłatę powiększa
się o 10 zł za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu.
W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące 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.

