
 I. Pojazdy usunięte na podstawie art. 130 a  ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku 
Prawo o ruchu drogowym    (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) 

Podstawę do odbioru pojazdu usuniętego w trybie art. 130a ust. 1
ustawy stanowi zezwolenie wystawione przez podmiot, który wydał

dyspozycję usunięcia pojazdu, 

czyli  zgodnie z brzmieniem art. 130a ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku 
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), zwanej 
dalej „ustawą”, oraz przepisami 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. z 2011 r. Nr 143, poz. 845) 
przez Straż Miejską, Policję lub osobę prowadzącą akcję ratowniczą.  

Zezwolenie 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 ustawie. 

Pojazd z parkingu odbiera osoba wskazana w upoważnieniu lub właściciel
(posiadacz) wskazany w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym)

pojazdu lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny lub
pozwolenie czasowe.  

 

Warunkami odbioru pojazdu z parkingu jest okazanie przez osobę uprawnioną: 

– Zezwolenia wystawionego przez podmiot, który wydał dyspozycję 
usunięcia pojazdu .

–  - dokumentu tożsamości  - dokumentu upoważniającego do używania 
pojazdu (np. dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, pokwitowanie        
wydane w zamian za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie 
czasowe.  

– - Dowodu zapłaty za całkowite koszty usunięcia i przechowywania 
pojazdu. 

 



II.  Pojazdy usunięte na podstawie art. 50 a  ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku 
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)  tzw.
„wraki”

      Warunkami odbioru pojazdu jest okazanie przez osobę uprawnioną: 

      - dokumentu tożsamości 

     - dokumentu upoważniającego do używania pojazdu (np. dowód rejestracyjny, 
pozwolenie czasowe, pokwitowanie        wydane w zamian za zatrzymany dowód 
rejestracyjny lub pozwolenie czasowe. 

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

Właściciel pojazdu zobowiązany jest pokryć koszty związane z usunięciem pojazdu. 

 

UWAGA!!! Wydanie pojazdu następuje tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu 
uiszczenia całkowitej kwoty opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu. 

Nie jest możliwym rozłożenie tej płatności na raty, czy też jej umorzenie przed
wydaniem pojazdu !!!


