
Dz.U.2011.143.846

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 22 czerwca 2011 r.

w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej

(Dz. U. z dnia 11 lipca 2011 r.)

Na podstawie art. 130a ust. 11 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:
1) tryb oraz warunki współdziałania z Policją i innymi podmiotami uprawnionymi do podejmowania decyzji o usunięciu pojazdu jednostek usuwających pojazdy lub prowadzących strzeżone parkingi;
2) tryb i warunki wydawania pojazdu z parkingu.

§ 2. 1. Usunięcie pojazdu z drogi rozpoczyna się z chwilą wydania uprawnionej jednostce dyspozycji usunięcia pojazdu, zwanej dalej "dyspozycją".
2. Dyspozycję wydaje niezwłocznie w formie pisemnej funkcjonariusz lub pracownik uprawnionego podmiotu, po upewnieniu się, że istnieją przesłanki do usunięcia pojazdu.
3. Dyspozycję można wydać ustnie, w tym za pośrednictwem środków łączności. W takim przypadku dyspozycja wymaga niezwłocznego potwierdzenia w formie pisemnej.
4. Pojazd umieszcza się na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez starostę. W przypadku gdy starosta wyznaczył kilka parkingów, pojazd umieszcza się na parkingu położonym najbliżej miejsca, z

którego pojazd został usunięty, chyba że starosta wyznaczając parking, określił inaczej.
5. Wzór dyspozycji stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Podmiot, który wydał dyspozycję, po usunięciu pojazdu powiadamia o tym niezwłocznie:
1) właściwego dla miejsca zdarzenia komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji, ze wskazaniem parkingu strzeżonego, na którym umieszczono pojazd, przesyłając mu kopię dyspozycji;
2) właściciela pojazdu;
3) osobę, która dysponowała pojazdem na podstawie innego niż własność tytułu prawnego w chwili jego usunięcia, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 130a ust. 1 pkt 1, 4 i 5 albo ust. 3

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej "ustawą".
2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, powinno mieć formę pisemną; przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,

z późn. zm.3)) o doręczeniach stosuje się odpowiednio.
3. Wzór powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Podstawę do odbioru pojazdu usuniętego w trybie art. 130a ust. 1 ustawy stanowi zezwolenie wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu.
2. Zezwolenie jest drukiem ścisłego zarachowania. Wzór zezwolenia stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 2, wydaje się osobie, po okazaniu przez nią dokumentu tożsamości i dokumentu upoważniającego do używania pojazdu, a w przypadku:

1) pojazdu usuniętego na podstawie art. 130a ust. 1 pkt 2 ustawy - po spełnieniu warunków wymaganych do zwrotu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego, o których mowa w art. 133 ustawy;
2) pojazdu usuniętego na podstawie art. 130a ust. 1 pkt 3 ustawy - także zezwolenia, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy.

4. Pojazd z parkingu odbiera osoba wskazana w zezwoleniu lub właściciel (posiadacz) wskazany w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) pojazdu lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód
rejestracyjny lub pozwolenie czasowe.

§ 5. 1. Wzory dyspozycji wydane na podstawie dotychczasowych przepisów mogą być używane do czasu wyczerpania ich nakładu, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem dokonania w ich treści stosownej korekty podstawy prawnej oraz umieszczenia pouczenia o konieczności uzyskania zezwolenia na odbiór pojazdu, jeżeli jest ono
wymagane.

2. Wzory zezwolenia na odbiór pojazdu wydane na podstawie dotychczasowych przepisów mogą być używane do czasu wyczerpania ich nakładu, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem dokonania w ich treści stosownej korekty podstawy prawnej do wydania zezwolenia.

§ 6. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2007 r. w sprawie usuwania pojazdów (Dz. U. Nr 191, poz. 1377 oraz z 2008 r. Nr 100, poz. 649) w
zakresie regulowanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

______
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).
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2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100,
poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr
92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz.
1443, Nr 225, poz. 1466 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz. 585 i Nr 106, poz. 622.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr
170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz.
230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173 i Nr 106, poz. 622.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

WZÓR DYSPOZYCJI USUNIĘCIA POJAZDU

..................................................
(pieczęć instytucji wydającej

dyspozycję usunięcia
lub przemieszczenia pojazdu)

............................
(miejscowość, data)

DYSPOZYCJA USUNIĘCIA POJAZDU*)

Nr ......../20.... r.

Działając na podstawie art. 130a ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.), proszę o usunięcie pojazdu marki ......................................................,
nr rej. ............................................................................, z ....................................................................................
...............................................................................................................................................................................

(miejsce, z którego usuwa się pojazd – miejscowość, ulica, nr posesji)
Pojazd odebrano od: .............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Przyczyna usunięcia pojazdu: ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Pojazd ma następujące widoczne uszkodzenia: ...................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
oraz dodatkowe wyposażenie: ..............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Usunięcia pojazdu dokonuje: ................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko albo nazwa instytucji, adres)
który potwierdza przyjęcie ww. pojazdu i zobowiązuje się do niezwłocznego dostarczenia pojazdu na parking
strzeżony.
Pojazd należy usunąć na parking: .........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

(wskazać parking strzeżony)

Odbiór pojazdu z parkingu: wymaga okazania zezwolenia/nie wymaga okazania zezwolenia**)

........................................
(data i podpis dokonującego

usunięcia pojazdu)

..............................................
(imię, nazwisko i podpis

osoby wydającej
dyspozycję usunięcia pojazdu)

*) Sporządza się w trzech egzemplarzach; egzemplarze 1 i 2 wykonane są na papierze samokopiującym.
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**) Niepotrzebne skreślić.

Format A5

ZAŁĄCZNIK Nr 2 

WZÓR POWIADOMIENIA

pieczęć nagłówkowa jednostki ......................................,dnia .............................
miejscowość i data

Nr dyspozycji c c c c c c c c c c c

Pan/Pani*)

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

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

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

POWIADOMIENIE

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt ..... rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub
porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. Nr 143, poz. 846)
w związku z art. 130a ust. 1-3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r.
Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) informuję, że w dniu c c.c c.c c c c r. na podstawie dyspozycji
nr ..................................... wydanej przez .............................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
pojazd marki .................................................................................. nr rejestracyjny c c c c c c c c c c c

został usunięty z drogi na parking strzeżony w ....................................................................................................

z powodu**):

pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża
bezpieczeństwu (art. 130a ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym);
nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpie-
czenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego
ubezpieczenia – dotyczy pojazdu zarejestrowanego w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c
(art. 130a ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym);
przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu
drogowego (art. 130a ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym);
pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu
osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób wymienionych w art. 8 ust. 2
(art. 130a ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo o ruchu drogowym);
pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie
usunięty na koszt właściciela (art. 130a ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo o ruchu drogowym);

kierowania pojazdem przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu
albo środka działającego podobnie do alkoholu (art. 130a ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – Prawo o ruchu
drogowym);
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kierowania pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie dokumentów uprawniających do kierowa-
nia lub używania pojazdu (art. 130a ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy – Prawo o ruchu drogowym);
stanu technicznego pojazdu zagrażającego bezpieczeństwu ruchu drogowego, powodującego uszko-
dzenie drogi albo naruszenie wymagań ochrony środowiska (art. 130a ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo
o ruchu drogowym);
w związku z utrudnieniem prowadzenia akcji ratowniczej (art. 130a ust. 3 ustawy – Prawo o ruchu dro-
gowym).

Jednocześnie informuję, że nieodebranie pojazdu w okresie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia będzie

skutkowało wystąpieniem do sądu o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu. Kosztami związanymi

z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu, powstałymi od

momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania, obciąża się każdorazowo właś-

ciciela lub posiadacza pojazdu (solidarnie) – nie dotyczy sytuacji, gdy pojazd usunięto/przemieszczono,

a wyłączną przyczyną usunięcia/przemieszczenia była prowadzona akcja ratownicza – art. 130a ust. 3 usta-

wy – Prawo o ruchu drogowym.

.................................................................................
(podpis kierownika jednostki

lub osoby wydającej dyspozycję usunięcia pojazdu)

.................................................................................
(pokwitowanie odbioru – data i czytelny podpis

(dotyczy sytuacji, gdy powiadomienie wręczono osobiście))

POUCZENIE
Pojazd z parkingu odbiera właściciel (posiadacz) wskazany w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) pojazdu
lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe, po uiszczeniu opłaty za jego usunięcie
i parkowanie oraz po okazaniu zezwolenia, jeżeli jest wymagane.

______
*) Niewłaściwe skreślić.
**) Właściwe zaznaczyć w okienku.

Format A5

ZAŁĄCZNIK Nr 3 

WZÓR ZEZWOLENIA NA ODBIÓR POJAZDU Z PARKINGU STRZEŻONEGO

...........................................................
(pieczęć instytucji, która zadysponowała

usunięcie pojazdu)

...........................................................
(miejscowość, data)

Seria AA Nr 0000000
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ZEZWOLENIE NA ODBIÓR POJAZDU Z PARKINGU STRZEŻONEGO*)

Na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu
drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. Nr 143, poz. 846) zezwalam na wydanie
Panu/Pani**) ...........................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)
...............................................................................................................................................................................

(adres, seria i nr dokumentu tożsamości)
pojazdu .............................................................................................., nr rej. ......................................................,

(marka i typ pojazdu)
usuniętego w dniu .............................................. z ...............................................................................................
...............................................................................................................................................................................
z powodu ...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
przez .....................................................................................................................................................................

(nazwa przedsiębiorcy)
...............................................................................................................................................................................

......................................................................
(imię, nazwisko i podpis wydającego zgodę)

_________
*) Sporządza się w dwóch egzemplarzach; egzemplarz 1 wykonany jest na papierze samokopiującym.
**) Niepotrzebne skreślić.

Format A5
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