Katalog opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych. OKM-03.
I. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016
r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic
(tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2019r. poz. 1840) za
wydanie n/w druków, tablic rejestracyjnych obowiązują następujące opłaty:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

54 zł – dowód rejestracyjny albo jego wtórnik,
12,50 zł – komplet nalepek legalizacyjnych albo ich wtórnik,
18,50 zł – nalepka kontrolna na szybę albo jej wtórnik,
13,50 zł –pozwolenie czasowe albo jego wtórnik wydawane z urzędu,
18,50 zł –pozwolenie czasowe albo jego wtórnik wydawane na wniosek właściciela pojazdu,
80 zł – komplet tablic samochodowych albo ich wtórnik (1 szt. tablicy bądź jej wtórnik 40 zł),
40 zł – tablica motocyklowa albo jej wtórnik,
30 zł – tablica motorowerowa albo jej wtórnik,
1000 zł – tablice indywidualne (wtórnik 1 szt. tablicy indywidualnej - 40 zł),
100 zł – tablice zabytkowe samochodowe albo ich wtórnik (1 szt. tablicy bądź jej wtórnik 50

zł),
•
•

50 zł – tablica zabytkowa motocyklowa albo jej wtórnik,
30 zł – tymczasowe tablice samochodowe albo ich wtórnik (1 szt. tablicy bądź jej wtórnik 15

zł),
•
•
•
•

12 zł – tymczasowa tablica motocyklowa, motorowerowa albo ich wtórniki,
12,50 – komplet nalepek na tablice tymczasowe albo ich wtórnik,
6,25 zł - jedna nalepka na tablice tymczasowe albo jej wtórnik, (np. na przyczepę),
80 zł - tablice tymczasowe samochodowe albo ich wtórnik wydane w celu umożliwienia
wywozu pojazdu za granicę,
• 40 zł – tablica tymczasowa motocyklowa albo jej wtórnik wydana w celu umożliwienia
wywozu pojazdu za granicę,
• 30 zł – tablica tymczasowa motorowerowa albo jej wtórnik wydana w celu umożliwienia
wywozu motoroweru za granicę,
•
40 zł.– dodatkowa tablica rejestracyjna do oznaczenia bagażnika albo jej wtórnik.
Za wydanie jednej tablicy rejestracyjnej samochodowej, indywidualnej, zabytkowej tablicy
samochodowej opłata wynosi 50% określonej opłaty dla tych tablic.
II. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty
ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.
U. z 2019r. poz. 2546) obowiązują następujące opłaty ewidencyjne za:
• wydanie dowodu rejestracyjnego – 0,50 zł
• wydanie pozwolenia czasowego – 0 ,50 zł
• wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych (zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej) – 0,50
zł
• wydanie nalepki kontrolnej – 0,50 zł
• wydanie karty pojazdu dla pojazdu samochodowego innego niż określony w art. 77 ust. 1
ustawy – 0,50 zł
• wydanie blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego – 0,50 zł
• wydanie zalegalizowanych profesjonalnych tablic rejestracyjnych (zalegalizowanej
profesjonalnej tablicy rejestracyjnej) – 0,50 zł
• wydanie nowego prawa jazdy – 0,50 zł
• wymianę prawa jazdy – 0,50 zł
• wydanie wtórnika prawa jazdy – 0,50 zł

•
•
•
•
•
•

wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem – 0,50 zł
zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem – 0,50 zł
przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami – 0,50 zł
skierowanie na badania lekarskie – 0,50 zł
skierowanie na badania psychologiczne – 0,50 zł
wpis do prawa jazdy informacji o ograniczeniu uprawnienia do kierowania wyłącznie
pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową – 1 zł
Uwaga: Nie pobiera się opłaty ewidencyjnej od prawa jazdy międzynarodowego.
III. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających
uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r., poz. 83), obowiązują następujące opłaty:
• za wydanie prawa jazdy – 100 zł
• za wydanie prawa jazdy międzynarodowego – 35 zł
• za wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem – 30 zł
IV. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
15 maja 2013r .w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów
przewożących wartości pieniężne (Dz. U. 2018r. poz.1392 ), obowiązują następujące opłaty:
• za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem
przewożącym wartości pieniężne albo inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne -50
zł
• rozszerzenie zakresu zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem
przewożącym wartości pieniężne albo inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne 50 zł
• przedłużenie okresu ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
i pojazdem przewożącym wartości pieniężne albo inne przedmioty wartościowe lub
niebezpieczne - 50 zł
V. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. w
sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz. U. z 2016r. poz. 457) obowiązują
następujące opłaty:
• za wydanie karty pojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium RP – 75 zł
• za wydanie wtórnika karty pojazdu – 75 zł.
VI. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019r. w sprawie
profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną
rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2019r. poz. 546) obowiązują następujące opłaty za wydanie:
•
•
•
•
•
•

decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów – 100,00 zł
blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego – 10,00 zł
kompletu profesjonalnych tablic rejestracyjnych – 80,00 zł
profesjonalnej tablicy motocyklowej – 40,00 zł
profesjonalnej tablicy motorowerowej – 30,00 zł
znaku legalizacyjnego na profesjonalne tablice rejestracyjne – 12,50 zł.

Za wydanie jednej z kompletu profesjonalnych tablic rejestracyjnych opłata wynosi 50%
określonej opłaty dla tych tablic.

