
Dz.U.2013.83 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1) 

z dnia 11 stycznia 2013 r. 

w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia 

do kierowania pojazdami 

(Dz. U. z dnia 18 stycznia 2013 r.) 

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 

(Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wysokość opłaty za wydanie: 

1) prawa jazdy - wynosi 100 zł; 

2) międzynarodowego prawa jazdy - wynosi 35 zł; 

3) pozwolenia na kierowanie tramwajem - wynosi 30 zł. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2013 r.3) 

______ 
1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji 

rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. 

poz. 1396). 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 92, poz. 530, Nr 106, 

poz. 622, Nr 205, poz. 1210, Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454, z 2012 r. poz. 113 oraz 

z 2013 r. poz. 82. 
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

11 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie 

kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 219, poz. 2162, z 

2005 r. Nr 217, poz. 1835 oraz z 2010 r. Nr 14, poz. 76), które traci moc, w zakresie 

uregulowanym niniejszym rozporządzeniem, z dniem wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia na podstawie art. 137 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących 

pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622, Nr 205, poz. 1210, 

Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454, z 2012 r. poz. 113 oraz z 2013 r. poz. 82). 

 


