ROZPORZĄDZENIE
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
Na podstawie art. 130a ust. 11 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 oraz z 2018 r. poz. 2244) 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 2018 r. poz.
2096) 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 lub 1a ustawy stanowi
zezwolenie wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu.
2. Wzór zezwolenia jest określony w załączniku 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 lub ust. 1a 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.
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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. poz. 1377 oraz z 2008 r. poz. 649) w
zakresie regulowanym niniejszym rozporządzeniem.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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