
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 7 września 2015 r.

Poz. 1323

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 31 lipca 2015 r.

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

Na podstawie art. 130a ust. 11 pkt 1 i 2 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, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowa-
dzenie akcji ratowniczej (Dz. U. Nr 143, poz. 846) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Podstawę do odbioru pojazdu usuniętego w trybie art. 130a ust. 1 lub 1a ustawy stanowi zezwolenie wy-
stawione przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu.

2. Wzór zezwolenia jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.”,

b)  w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2)  pojazdu usuniętego na podstawie art. 130a ust. 1 pkt 3 lub ust. 1a ustawy – także zezwolenia, o którym 

mowa w art. 64 ust. 1 ustawy. ”;

2) załączniki nr 1, 2 i 3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1, 2 i 3 do ni-
niejszego rozporządzenia.

§ 2. Wzory dyspozycji usunięcia pojazdu i powiadomienia, określone 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.

§ 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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Załaczniki do rozporządzenia  
Ministra Spraw Wewnętrznych  
z dnia 31 lipca 2015 r. (poz….) 

 
        Załącznik nr 1 

WZÓR  

DYSPOZYCJI USUNIĘCIA POJAZDU 

 

..............................          ...................... 
     (nazwa instytucji wydającej             (miejscowość, data) 
       dyspozycję usunięcia lub 
        przemieszczenia pojazdu) 

                DYSPOZYCJA USUNIĘCIA POJAZDU*) 
                 nr ............/20.... r.**) 
Działając na podstawie art. 130a ust. 4 ustawy z dnia 20 czerw- 

ca 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 nie- 
zwłocznego 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                  (imię, nazwisko i podpis osoby 
           usunięcia pojazdu)                   wydającej dyspozycję usunięcia pojazdu) 
                                                 
 
 *) Sporządza się w trzech egzemplarzach; egzemplarze 1 i 2 są wykonane na papie- 

rze samokopiującym, z wyłączeniem dyspozycji wygenerowanej przy wykorzystaniu 
systemu teleinformatycznego. 

**) W przypadku dyspozycji wygenerowanej przy wykorzystaniu systemu teleinforma-
tycznego numer jest nadawany przez system automatycznie. 

***) Właściwe zaznaczyć w okienku. 
Format A4 

 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 31 lipca 2015 r. (poz. 1323)

Załącznik nr 1

WZÓR DYSPOZYCJI USUNIĘCIA POJAZDU
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Załącznik nr 2 

 
WZÓR  

POWIADOMIENIA 

 
 
 
 
 
 ………………………………………………… 
    (nazwa jednostki)                                       …………………………………………………  
                    (miejscowość, data) 

Nr dyspozycji usunięcia pojazdu 

…………………………………………………………………… 
 
Adresat 
……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 
 

 
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 oraz z 2015 r. poz. 1323) 

w związku z art. 130a ust. 1-3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - 

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) 

informuję, że w dniu . .  r. na podstawie dyspozycji 

nr ………………… wydanej przez ……………………………………………………………………………………………… pojazd 

marki ………………………………, model ………………………………………………………, nr rej. …………………………, 

nr identyfikacyjny (VIN) ……………………………………………………………………… został usunięty 

z drogi na parking strzeżony w ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

z powodu*): 
 pozostawienia pojazdu w miejscu, w którym jest to zabronione i utrudnia ruch lub 

w inny sposób zagraża bezpieczeństwu (art. 130a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym); 

 nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy 
obowiązkowego ubezpieczenia 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 ustawy 
(art. 130a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym); 

 

Załącznik nr 2

WZÓR POWIADOMIENIA
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 przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych 
w przepisach ruchu drogowego (art. 130a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. — 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 ustawy (art. 130a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 
20 czerwca 1997 r. — 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 z dnia 
20 czerwca 1997 r. — 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 z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym); 

 kierowania pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie dokumentów uprawniających 
do kierowania lub używania pojazdu (art. 130a ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym); 

 stanu technicznego pojazdu zagrażającego bezpieczeństwu ruchu drogowego, 
powodującego uszkodzenie drogi albo naruszenie wymagań ochrony środowiska (art. 130a 
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym); 

 utrudnienia prowadzenia akcji ratowniczej (art. 130a ust. 3 ustawy z dnia 
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym). 

 

 
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 właściciela lub 

posiadacza pojazdu (solidarnie) — nie dotyczy to sytuacji, gdy wyłączną przyczyną 

usunięcia pojazdu była prowadzona akcja ratownicza zgodnie z art. 130a ust. 3 ustawy 

z dnia 20 czerwca 1997 r. — 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 ono wymagane. 
 
___________________________ 
*) Zaznaczyć właściwy kwadrat. 
 
Format A5 
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Załącznik nr 3 
WZÓR  

ZEZWOLENIA NA ODBIÓR POJAZDU Z PARKINGU STRZEŻONEGO 

 

..............................          ...................... 
     (nazwa instytucji,która            (miejscowość, data) 
   zadysponowała usunięcie pojazdu) 

 

Nr dyspozycji usunięcia pojazdu  

……………………………………………………………………………………… 
 

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 oraz z 2015 r. poz. 1323) 
zezwalam na wydanie  

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

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

 
pojazdu .........................., nr rej. ..................., 
         (marka i model pojazdu) 

nr identyfikacyjny (VIN)............. usuniętego w dniu ........ 

z .............................................................. 

z powodu ....................................................... 
................................................................ 
przez .......................................................... 

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

 

                                   ............................. 
                                                  (imię, nazwisko i podpis 
                                                      wydającego zgodę) 
_______________ 
*)
 Sporządza się w dwóch egzemplarzach; 1 egzemplarz jest wykonany na papierze samokopiującym, 

  z wyłączeniem zezwolenia wygenerowanego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. 
Format A5 

Załącznik nr 3

WZÓR ZEZWOLENIA NA ODBIÓR POJAZDU Z PARKINGU STRZEŻONEGO




