
Na podstawie art. 50a ust. 5 i art. 130a ust. 11 usta-
wy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogo-
wym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160,
poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872,
z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649, z 2001 r. Nr 27,
poz. 298, Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 111,
poz. 1194, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 129,
poz. 1444, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1798 oraz
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 89,
poz. 804 i Nr 113, poz. 984) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) tryb oraz warunki wspó∏dzia∏ania z Policjà i innymi
podmiotami uprawnionymi do podejmowania de-
cyzji o usuni´ciu pojazdu jednostek usuwajàcych
pojazdy lub prowadzàcych parkingi strze˝one;

2) szczegó∏owy tryb oraz jednostki i warunki ich
wspó∏dzia∏ania w zakresie usuwania pojazdów bez
tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje, ̋ e
nie sà u˝ywane;

3) tryb i warunki wydawania pojazdu z parkingu;

4) tryb post´powania w zakresie przej´cia pojazdu na
rzecz Skarbu Paƒstwa;

5) tryb post´powania w zakresie przej´cia pojazdu na
w∏asnoÊç gminy.

2. Ilekroç w przepisach niniejszego rozporzàdzenia
jest mowa o ustawie, rozumie si´ przez to ustaw´
z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym.

§ 2. 1. W zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1,
wspó∏dzia∏ajà:
1) Policja;
2) Stra˝ Graniczna;
3) organy celne;
4) Inspekcja Transportu Drogowego;
5) osoba dowodzàca akcjà ratowniczà;
6) wyznaczone przez starost´ jednostki usuwajàce po-

jazdy lub prowadzàce parkingi strze˝one.

2. W zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2,
wspó∏dzia∏ajà:

1) Policja;

2) stra˝ gminna (miejska);

3) organy gminy;

4) zarzàdca drogi;

5) wyznaczone przez starost´ jednostki usuwajàce po-
jazdy lub prowadzàce parkingi strze˝one.

§ 3. 1. Wspó∏dzia∏anie jednostek usuwajàcych po-
jazdy lub prowadzàcych parkingi strze˝one z podmio-
tami, które wyda∏y dyspozycj´ usuni´cia pojazdu, po-
lega na szybkim i sprawnym wykonaniu dyspozycji lub
przyj´ciu pojazdu na parking oraz wydaniu pojazdu
z parkingu osobie uprawnionej.

2. Pojazd umieszcza si´ na wyznaczonym przez sta-
rost´ parkingu strze˝onym, po∏o˝onym w miar´ mo˝li-
woÊci najbli˝ej miejsca, z którego zosta∏ usuni´ty.

§ 4. 1. Usuni´cie pojazdu z drogi przez podmiot,
o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1—5 oraz ust. 2 pkt 1
lub 2, polega na wydaniu dyspozycji wyznaczonej
przez starost´ jednostce.

2. Organ gminy lub zarzàdca drogi, w ramach wy-
konywanych zadaƒ, zg∏asza podmiotowi, o którym mo-
wa w § 2 ust. 2 pkt 1 lub 2, potrzeb´ usuni´cia pojazdu
z drogi.

3. Dyspozycj´ wydaje w formie pisemnej funkcjo-
nariusz lub pracownik uprawnionego podmiotu, po
osobistym upewnieniu si´, ˝e istniejà przes∏anki do
usuni´cia pojazdu.

4. Dyspozycj´ mo˝na wydaç ustnie, w tym za po-
Êrednictwem Êrodków ∏àcznoÊci. W takim przypadku
dyspozycja wymaga niezw∏ocznego potwierdzenia
w formie pisemnej.

5. Wzór dyspozycji okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozpo-
rzàdzenia.

§ 5. 1. Podmiot, który wyda∏ dyspozycj´ usuni´cia
pojazdu, powiadamia o tym niezw∏ocznie:

1) komendanta powiatowego Policji, ze wskazaniem
parkingu strze˝onego, na którym umieszczono po-
jazd;

2) w∏aÊciciela pojazdu — w przypadku usuni´cia po-
jazdu w trybie okreÊlonym w art. 130a ust. 1—3
ustawy;

3) w∏aÊciwy organ gminy — w przypadku usuni´cia
pojazdu z drogi w trybie okreÊlonym w art. 50a
ust. 1 ustawy.

2. W powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 
pkt 2, nale˝y wskazaç skutki nieodebrania pojazdu
z parkingu w terminie okreÊlonym w art. 130a ust. 10
ustawy.
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3. Organ gminy, po otrzymaniu powiadomienia,
o którym mowa w ust. 1 pkt 3, niezw∏ocznie podejmu-
je czynnoÊci majàce na celu ustalenie w∏aÊciciela po-
jazdu. Organ gminy powiadamia w∏aÊciciela pojazdu
o usuni´ciu pojazdu oraz o skutkach nieodebrania po-
jazdu w terminie okreÊlonym w art. 50a ust. 2 ustawy.

4. Do powiadomienia, o którym mowa w ust. 1
pkt 2, stosuje si´ odpowiednio przepisy Kodeksu po-
st´powania administracyjnego o dor´czeniach.

5. Komendant powiatowy Policji umieszcza infor-
macj´ o usuni´ciu pojazdu z drogi w ewidencji prowa-
dzonej na podstawie art. 20 ust. 1 i 15 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58,
Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113,
poz. 984 i Nr 115, poz. 996).

§ 6. 1. Podstaw´ do odbioru pojazdu z parkingu sta-
nowi zezwolenie, które wydaje:

1) organ gminy — w przypadku usuni´cia pojazdu
w trybie okreÊlonym w art. 50a ust. 1 ustawy;

2) podmiot, który wyda∏ dyspozycj´ usuni´cia pojaz-
du — w przypadku usuni´cia pojazdu w trybie
okreÊlonym w art. 130a ust. 1—3 ustawy.

2. Zezwolenie jest drukiem Êcis∏ego zarachowania.
Wzór zezwolenia okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdze-
nia.

3. Warunkiem wydania zezwolenia, o którym mowa
w ust. 2, jest okazanie przez osob´ uprawnionà doku-
mentu to˝samoÊci i dokumentu upowa˝niajàcego do
u˝ywania pojazdu oraz dowodu uiszczenia op∏aty,
o której mowa w art. 130a ust. 6 ustawy, a ponadto
w przypadku pojazdu:

1) usuni´tego na podstawie art. 130a ust. 1 pkt 2 usta-
wy, dowodu op∏acenia obowiàzkowego ubezpie-
czenia odpowiedzialnoÊci cywilnej, a w stosunku
do pojazdu zarejestrowanego za granicà — dowo-
du wniesienia op∏aty za niespe∏nienie obowiàzku
zawarcia umowy ubezpieczenia okreÊlonej w od-
r´bnych przepisach;

2) usuni´tego na podstawie art. 130a ust. 1 pkt 3 usta-
wy — zezwolenia, o którym mowa w art. 64 ust. 1
ustawy.

4. Pojazd z parkingu odbiera osoba wskazana w ze-
zwoleniu lub w∏aÊciciel (posiadacz) wskazany w dowo-
dzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) pojazdu.

§ 7. 1. W przypadku nieodebrania pojazdu z parkin-
gu w terminie okreÊlonym w art. 50a ust. 2 ustawy, jed-
nostka prowadzàca parking strze˝ony powiadamia

o tym w∏aÊciwy miejscowo organ gminy oraz podmiot,
który wyda∏ dyspozycj´ usuni´cia pojazdu.

2. W przypadku nieodebrania pojazdu z parkingu
w terminie okreÊlonym w art. 130a ust. 10 ustawy, jed-
nostka prowadzàca parking strze˝ony powiadamia
o tym w∏aÊciwy miejscowo urzàd skarbowy oraz pod-
miot, który wyda∏ dyspozycj´ usuni´cia pojazdu.

3. Podmiot, który wyda∏ dyspozycj´ usuni´cia po-
jazdu, po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa
w ust. 2, przesy∏a odpowiednio do organu gminy lub
w∏aÊciwego miejscowo urz´du skarbowego kopi´ po-
wiadomienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, wraz
z potwierdzeniem jego dor´czenia.

§ 8. 1. O przej´ciu na rzecz Skarbu Paƒstwa orzeka
naczelnik w∏aÊciwego miejscowo urz´du skarbowego.
Przed wydaniem orzeczenia nale˝y powiadomiç w∏a-
Êciciela pojazdu o wszcz´ciu post´powania w spra-
wie przej´cia pojazdu na rzecz Skarbu Paƒstwa.

2. O przej´ciu pojazdu na w∏asnoÊç gminy orzeka
rada gminy. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio, je-
˝eli w∏aÊciciel pojazdu zosta∏ ustalony.

§ 9. Uprawnienia Policji okreÊlone w rozporzàdze-
niu przys∏ugujà odpowiednio ˚andarmerii Wojskowej
w stosunku do osób wymienionych w art. 3 ust. 2 usta-
wy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ˚andarmerii Wojskowej
i wojskowych organach porzàdkowych (Dz. U. Nr 123,
poz. 1353, Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74,
poz. 676) oraz wojskowym organom porzàdkowym
w stosunku do osób wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 1
i 3—6 tej ustawy.

§ 10. Wzory dyspozycji usuni´cia lub przemieszcze-
nia pojazdu wydane na podstawie dotychczasowych
przepisów mogà byç u˝ywane do czasu wyczerpania
ich nak∏adu, jednak nie d∏u˝ej ni˝ przez okres 6 miesi´-
cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.

§ 11. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 14 stycznia 2000 r.
w sprawie usuwania pojazdów i blokowania ich kó∏
(Dz. U. Nr 5, poz. 64 i z 2001 r. Nr 129, poz. 1444).

§ 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 2 sierpnia 2002 r. (poz. 1133)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR DYSPOZYCJI USUNI¢CIA POJAZDU
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR ZEZWOLENIA NA ODBIÓR POJAZDU Z PARKINGU STRZE˚ONEGO


