
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 1 września 2015 r.

Poz. 1282

ROZPORZĄDZENIE
MINIstRa sPRaw wEwNętRZNych1)

z dnia 31 lipca 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych  
lub których stan wskazuje na to, że nie są używane

Na podstawie art. 50a ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, 
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania 
pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane (Dz. U. Nr 143, 
poz. 845 i Nr 172, poz. 1028) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego 
rozporządzenia.

§ 2. Wzór dyspozycji usunięcia pojazdu określony na podstawie dotychczasowych przepisów może być używany do 
czasu wyczerpania jego nakładu, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozpo-
rządzenia.

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

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych 
(Dz. U. poz. 1265).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 i 1611, 
z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822 i 970 oraz z 2015 r. poz. 211, 541, 591, 933, 1038, 1045 i 1273.
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..............................          ...................... 
     (nazwa instytucji wydającej              (miejscowość, data) 
      dyspozycję usunięcia pojazdu) 

                DYSPOZYCJA USUNIĘCIA POJAZDU*) 
                 nr ............/20.... r.**) 

Działając na podstawie art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. 
zm.), proszę o usunięcie pojazdu marki ............................ 
............., model..............., nr rej. ....................., 
nr identyfikacyjny (VIN)...................... z .................. 
................................................................... 

(miejsce, z którego usuwa się pojazd – miejscowość oraz inne informacje 
umożliwiające identyfikację tego miejsca) 

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 niezwło- 
cznego dostarczenia pojazdu we wskazane miejsce. 
Pojazd należy usunąć na: .......................................... 
................................................................... 

(wskazać miejsce przechowywania pojazdu) 
 
 

..............................   .................................. 
      (data i podpis dokonującego              (imię, nazwisko i podpis osoby 
            usunięcia pojazdu)                 wydającej dyspozycję usunięcia pojazdu) 
                                                 
*) Sporządza się w trzech egzemplarzach; egzemplarze 1 i 2 są wykonane na papierze 
 samokopiującym, z wyłączeniem dyspozycji wygenerowanej przy wykorzystaniu syste- 
 mu teleinformatycznego. 
**) W przypadku dyspozycji wygenerowanej przy wykorzystaniu systemu teleinformatycz- 
 nego numer jest nadawany przez system automatycznie. 
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 31 lipca 2015 r. (poz. 1282)

WZÓR DYSPOZYCJI USUNIĘCIA POJAZDU




