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ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

z dnia 22 czerwca 2011 r.
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 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) zarządza się, co
następuje:

§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy tryb oraz jednostki i warunki ich współdziałania w zakresie
usuwania pojazdów bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje, że nie
są używane;
2) tryb postępowania w zakresie przejęcia pojazdu na własność gminy.

§  2.  W zakresie, o którym mowa w § 1 pkt 1, współdziałają:
1) straż gminna (miejska);
2) Policja;
3) organy gminy;
4) zarządca drogi;
5) 2  powiatowe jednostki organizacyjne realizujące zadania polegające na
usuwaniu pojazdów lub prowadzeniu parkingu strzeżonego dla pojazdów
usuniętych, o których mowa w art. 130a ust. 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
- Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej "ustawą", lub podmioty, którym
powierzono wykonywanie tych zadań zgodnie z przepisami o zamówieniach
publicznych;
6) inne jednostki usuwające pojazdy- jeżeli z przyczyn technicznych lub
organizacyjnych nie jest możliwe usunięcie pojazdu przez jednostkę, o której
mowa w pkt 5.

§  3. 
1.  Usunięcie pojazdu z drogi przez podmiot, o którym mowa w § 2 pkt 1 lub 2,
rozpoczyna się z chwilą wydania uprawnionej jednostce dyspozycji usunięcia
pojazdu, zwanej dalej "dyspozycją".



2.  Organ gminy lub zarządca drogi, w ramach wykonywanych zadań, zgłasza
potrzebę usunięcia pojazdu z drogi podmiotowi, o którym mowa w § 2 pkt 1 lub 2.
Jeżeli potrzeba usunięcia jest wydana ustnie, w tym za pośrednictwem środków
łączności, wymagane jest niezwłoczne potwierdzenie w formie pisemnej.
3.  Dyspozycję wydaje niezwłocznie, w formie pisemnej, funkcjonariusz lub
pracownik uprawnionego podmiotu, po upewnieniu się, że istnieją przesłanki do
usunięcia pojazdu.
4.  Dyspozycję można wydać ustnie, w tym za pośrednictwem środków łączności. W
takim przypadku dyspozycja wymaga niezwłocznego potwierdzenia w formie
pisemnej.
5.  Pojazd umieszcza się niezwłocznie w miejscu zapewniającym właściwy dozór
pojazdu.
6.  Wzór dyspozycji stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  4. 
1.  Podmiot, który wydał dyspozycję, powiadamia o tym niezwłocznie:

1) właściwego dla miejsca zdarzenia komendanta powiatowego (miejskiego,
rejonowego) Policji, ze wskazaniem miejsca, w którym umieszczono pojazd,
przesyłając mu kopię dyspozycji;
2) właściwy miejscowo organ gminy, przesyłając mu kopię dyspozycji.

2.  Organ gminy, po otrzymaniu kopii dyspozycji, niezwłocznie podejmuje czynności
mające na celu ustalenie właściciela pojazdu. Organ ten pisemnie powiadamia
właściciela pojazdu o usunięciu pojazdu oraz o skutkach nieodebrania pojazdu w
terminie określonym w art. 50a ust. 2 ustawy i każdorazowej konieczności uiszczenia
należności za jego usunięcie.
3.  Do powiadomienia osoby, o której mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) o doręczeniach.
§  5.  W przypadku nieodebrania, w terminie 6 miesięcy od dnia jego usunięcia,
pojazdu usuniętego w trybie art. 50a ust. 1 ustawy, podmiot, któremu powierzono
pojazd do przechowania, powiadamia o tym, nie później niż trzeciego dnia od dnia
upływu tego terminu, właściwy miejscowo organ gminy oraz podmiot, który wydał
dyspozycję.

§  6.  O przejęciu pojazdu na własność gminy w przypadkach, o których mowa w art.
50a ust. 2 ustawy, wójt (burmistrz, prezydent miasta) niezwłocznie powiadamia
właściciela pojazdu, jeżeli został ustalony.

§  7.  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 do wydania dyspozycji.

§  8.  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.

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

ZAŁĄCZNIK  3  
WZÓR DYSPOZYCJI USUNIĘCIA POJAZDU

wzór

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).
2 § 2 pkt 5 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 2011 r.
(Dz.U.11.172.1028) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 sierpnia 2011 r.
3 Załącznik zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 lipca 2015 r.
(Dz.U.2015.1282) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 września 2015 r.


