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Dz.U. 2000 Nr 30 poz. 376

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 14 kwietnia 2000 r.

w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i
tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów.

Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu
drogowym (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 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136)
zarządza się, co następuje.

§ 1. Za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu wraz z kompletem znaków legalizacyjnych
i nalepką kontrolną na szybę pojazdu pobiera się opłatę w wysokości 55,00 zł, na którą
składa się opłata za:

1) dowód rejestracyjny z folią do jego laminacji – 30,00 zł

2) komplet znaków legalizacyjnych – 10,00 zł,

3) nalepkę kontrolna na szybę pojazdu – 15,00 zł,

§ 2. 1. Za wydanie pozwolenia czasowego dla pojazdu wraz z kompletem nalepek na tablice
tymczasowe pobiera się opłatę w wysokości 25,00 zł, na którą składa się opłata za:

1) pozwolenie czasowe z folią do jego laminacji – 15, 00 zł,

2) komplet nalepek na tablice tymczasowe – 10,00 zł.

2. Za wydanie jednej nalepki na tablice tymczasowe, o której mowa w ust. 1 pkt 2, pobiera
się opłatę w wysokości 50% opłaty określonej w tym przepisie.

§ 3.  1. Za wydanie tablic rejestracyjnych pobiera się następujące opłaty:

1) samochodowych – 80,00 zł,

2) motocyklowych - 40,00 zł,

3) motorowerowych - 30,00 zł,

4) indywidualnych - 1000,00 zł,

5) zabytkowych:

a) samochodowych - 100,00 zł,

b) motocyklowych - 50,00 zł.

2. Za wydanie jednej tablicy rejestracyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 4 oraz pkt 5 lit a)
pobiera się opłatę w wysokości 50% opłaty określonej w tym przepisie.

3. Za wydanie z urzędu tablic tymczasowych pobiera się następujące opłaty:

1) samochodowych – 30,00 zł,

2) motocyklowych - 12,00 zł,

3) motorowerowych - 12,00 zł.
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4. Za wydanie z urzędu jednej tablicy tymczasowej, o której mowa w ust. 3 pkt 1, pobiera się
opłatę w wysokości 50 % opłaty określonej w tym przepisie.

5. Za wydanie na wniosek właściciela tablic tymczasowych, w przypadkach o których mowa
w art. 74 ust. 2 pkt 2 lit.b) i c) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu
drogowym (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 oraz z 2000 r. Nr 12, poz.
136), pobiera się opłaty określone w ust. 3. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

6. Za wydanie na wniosek właściciela tablic tymczasowych w celu umożliwienia wywozu
pojazdu za granicę pobiera się opłaty określone w ust. 1. Przepis ust 2 stosuje się
odpowiednio.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca
1999 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia
czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu (Dz.U. Nr 57, poz. 611).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2000 r..


