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Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.2)) zarzą-
dza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat 
za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia cza-
sowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów
(Dz. U. Nr 230, poz. 2302, z 2004 r. Nr 211, poz. 2148
oraz z 2006 r. Nr 65, poz. 462) wprowadza się następu-
jące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.  Za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu
wraz z kompletem nalepek legalizacyjnych
i nalepką kontrolną organ rejestrujący pobie-
ra opłatę w wysokości 85,00 zł, na którą skła-
da się opłata za:

1) dowód rejestracyjny — 54,00 zł;

2) komplet nalepek legalizacyjnych — 12,50 zł;

3) nalepkę kontrolną — 18,50 zł.”;

2) w § 3:

a) w ust. 1:

— w pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a)  w przypadku, o którym mowa w art. 74 
ust. 2 pkt 1 ustawy — 13,50 zł,

 b)  w przypadku, o którym mowa w art. 74
ust. 2 pkt 2 ustawy — 18,50 zł,”,

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)  komplet znaków legalizacyjnych —
12,50 zł”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Za wydanie pozwolenia czasowego na wnio-
sek właściciela pojazdu w przypadkach,
o których mowa w § 10 ust. 3a i 3b oraz 
w § 12 ust. 3a—5 rozporządzenia Ministra In-
frastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie 
rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 186, poz. 1322, z 2009 r. Nr 74,
poz. 634 oraz z 2010 r. Nr 14, poz. 72), organ 
rejestrujący pobiera opłatę w wysokości
określonej w ust. 1 pkt 1 lit. b.”;

3) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.  Za wydanie tablic rejestracyjnych dla motocy-
kla lub motoroweru, o którym mowa w § 25
ust. 1a rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji
i oznaczania pojazdów, organ rejestrujący po-
biera dwukrotnie zwiększoną opłatę określoną
w ust. 1 pkt 2 albo pkt 3.”.

§ 2. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed 
dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia sto-
suje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 25 stycznia 2010 r.

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

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządo-
wej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infra-
struktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone 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.




