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Na podstawie art. 80d ust. 7 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z póên. zm.2)) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) wysokoÊç op∏aty ewidencyjnej, o której mowa
w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 82 ust. 2,
art. 97 ust. 1, art. 115h ust. 6 pkt 2 i art. 150 ust. 1
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu
drogowym, zwanej dalej „ustawà”, a tak˝e
art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r.
Nr 125, poz. 874, z póên. zm.3)), oraz sposób jej
wnoszenia;

2) tryb i zasady pobierania, ewidencjonowania, prze-
kazywania i rozliczania op∏aty ewidencyjnej, o któ-
rej mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 82
ust. 2, art. 97 ust. 1, art. 115h ust. 6 pkt 2 i art. 150
ust. 1 ustawy, a tak˝e art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy
z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o transporcie drogowym
oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r.
o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpiecze-
niowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biu-
rze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U.
Nr 124, poz. 1152, z póên. zm.4)), przez organy
i podmioty zobowiàzane do jej pobierania;

3) wzór miesi´cznego sprawozdania z pobranych
i przekazanych op∏at ewidencyjnych, o którym
mowa w art. 80d ust. 3a pkt 2 ustawy, z uwzgl´d-
nieniem ró˝norodnoÊci organów i podmiotów zo-
bowiàzanych do pobierania i przekazywania lub
uiszczania op∏at ewidencyjnych. 

§ 2. WysokoÊç op∏aty ewidencyjnej wynosi:

1) za wydanie:

a) dowodu rejestracyjnego — 0,50 z∏,

b) pozwolenia czasowego — 0,50 z∏,

c) zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyj-
nych — 0,50 z∏,

d) nalepki kontrolnej — 0,50 z∏,

e) karty pojazdu dla pojazdu samochodowego in-
nego ni˝ okreÊlony w art. 77 ust. 1 ustawy —
0,50 z∏,

f) dokumentu stwierdzajàcego uprawnienie do
kierowania pojazdem — 0,50 z∏;

2) za wpisanie do dowodu rejestracyjnego przez
uprawnionego diagnost´ kolejnego terminu bada-
nia technicznego pojazdu — 1 z∏;

3) za wymian´, na podstawie art. 150 ust. 1 ustawy,
prawa jazdy lub innego dokumentu uprawniajàce-
go do kierowania pojazdami lub potwierdzajàcego
dodatkowe kwalifikacje i wymagania w stosunku
do kierujàcego pojazdem — 0,50 z∏;

4) za wpis, na podstawie art. 115h ust. 6 pkt 2 usta-
wy, przedsi´biorcy do rejestru przedsi´biorców
prowadzàcych oÊrodek doskonalenia techniki jaz-
dy — 1 z∏;

5) za wpis, na podstawie art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy
z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o transporcie drogowym,
przedsi´biorcy do rejestru przedsi´biorców pro-
wadzàcych oÊrodek szkolenia — 1 z∏.

§ 3. 1. Zobowiàzany uiszcza op∏aty ewidencyjne
gotówkà w kasie lub na rachunek bankowy organu
lub podmiotu zobowiàzanego do jej pobrania, zwane-
go dalej „pobierajàcym”.

2. Op∏aty ewidencyjne wnosi si´ ∏àcznie z innymi
op∏atami za wykonanie czynnoÊci, których dotyczà,
z wyjàtkiem op∏aty za:

1) kart´ pojazdu samochodowego innego ni˝ okreÊ-
lony w art. 77 ust. 1 ustawy;

2) za wpis, na podstawie art. 115h ust. 6 pkt 2 usta-
wy, przedsi´biorcy do rejestru przedsi´biorców
prowadzàcych oÊrodek doskonalenia techniki
jazdy;
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 9 grudnia 2009 r.

w sprawie op∏aty ewidencyjnej

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó-
∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175,
poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497,
z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190,
poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r.
Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123,
poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214,
Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320,
Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234,
poz. 1573 i 1574 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97,
Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97,
poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192,
poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 
i Nr 234, poz. 1574 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31,
poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817. 

4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 26, poz. 225, Nr 96, poz. 959, Nr 141, poz. 1492,
Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2778, z 2005 r. Nr 167,
poz. 1396, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 49,
poz. 328, Nr 82, poz. 557, Nr 102, poz. 691 i Nr 133,
poz. 922, z 2008 r. Nr 225, poz. 1486 oraz z 2009 r. Nr 91,
poz. 739 i Nr 97, poz. 802.
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3) za wpis, na podstawie art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy
z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o transporcie drogowym,
przedsi´biorcy do rejestru przedsi´biorców pro-
wadzàcych oÊrodek szkolenia.

3. W przypadku wnoszenia op∏aty ewidencyjnej
∏àcznie z innymi op∏atami, na dowodzie wp∏aty wyod-
r´bnia si´ kwoty poszczególnych op∏at.

§ 4. 1. Pobierajàcy odnotowuje op∏aty ewidencyj-
ne, pobrane i przekazane lub uiszczane na rachunek
bankowy pobierajàcego w prowadzonej w formie
elektronicznej ewidencji pobranych i przekazanych
op∏at ewidencyjnych.

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) w przypadku organów rejestrujàcych i wojewo-
dów — tytu∏ pobranej op∏aty ewidencyjnej i liczb´
op∏at pobranych z tego tytu∏u w ka˝dym miesiàcu;

2) w przypadku stacji kontroli pojazdów — liczb´ po-
branych op∏at i numery rejestracyjne pojazdów
poddanych badaniom technicznym.

§ 5. Pobierajàcy do 10. dnia ka˝dego miesiàca
przekazuje op∏aty ewidencyjne pobrane w miesiàcu
poprzedzajàcym na rachunek bankowy Funduszu —
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, o którym
mowa w art. 80d ust. 2 ustawy. W przypadku stacji
kontroli pojazdów w tytule przelewu bankowego nale-
˝y wskazaç kod rozpoznawczy stacji kontroli pojaz-
dów, o którym mowa w rozporzàdzeniu Ministra Infra-
struktury z dnia 1 paêdziernika 2004 r. w sprawie wzo-
rów dokumentów wymaganych dla wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie prowadzenia
stacji kontroli pojazdów (Dz. U. Nr 223, poz. 2264).

§ 6. Pobierajàcy op∏aty ewidencyjne, na podstawie
ewidencji pobranych i przekazanych lub uiszczonych
op∏at ewidencyjnych, dokonuje do 10. dnia ka˝dego

miesiàca rozliczenia pobranych i przekazanych lub
uiszczonych na rachunek Funduszu, o którym mowa
w § 5, w poprzednim miesiàcu op∏at ewidencyjnych.
W tym samym terminie pobierajàcy op∏at´ przekazu-
je ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych
sprawozdanie z pobranych i przekazanych lub uisz-
czonych op∏at ewidencyjnych, wed∏ug wzoru sprawo-
zdania stanowiàcego za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 7. 1. Zak∏ad ubezpieczeƒ, o którym mowa
w art. 30 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpiecze-
niach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Ko-
munikacyjnych, przekazuje do 10. dnia ka˝dego mie-
siàca op∏aty ewidencyjne, nale˝ne za miesiàc po-
przedni, na rachunek bankowy Funduszu. W tym sa-
mym terminie zak∏ad ubezpieczeƒ przekazuje mini-
strowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych sprawo-
zdanie z przekazanych op∏at ewidencyjnych.

2. Zak∏ad ubezpieczeƒ, o którym mowa w ust. 1,
ewidencjonuje w formie elektronicznej op∏aty ewiden-
cyjne.

§ 8. Wzór sprawozdania, o którym mowa w § 6 i 7,
stanowi za∏àcznik do rozporzàdzenia. 

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
13 grudnia 2009 r.5)

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
J. Miller

———————
5) Niniejsze rozporzàdzenie poprzedzone by∏o rozporzàdze-

niem Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia
28 czerwca 2007 r. w sprawie op∏aty ewidencyjnej (Dz. U.
Nr 121, poz. 839), które traci moc z dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszego rozporzàdzenia, stosownie do brzmienia art. 3
ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy — Pra-
wo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 79, poz. 663).
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 9 grudnia 2009 r. (poz. 1626)

WZÓR
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