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Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz.
1371) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wysokoÊç op∏at za:

1) udzielenie licencji, zmian´ licencji, wydanie wypisu
z licencji, wydanie wtórnika licencji, przeniesienie
uprawnieƒ wynikajàcych z licencji, wyra˝enie zgo-
dy na wykonywanie uprawnieƒ wynikajàcych z li-
cencji,

2) wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu re-
gularnego, przewozu regularnego specjalnego,
przewozu wahad∏owego lub przewozu okazjonal-
nego,

3) wydanie zezwolenia na przewóz kabota˝owy,

4) wydanie zezwolenia zagranicznego,

5) wydanie zaÊwiadczenia o zg∏oszeniu dzia∏alnoÊci
w zakresie przewozów na potrzeby w∏asne oraz
wypisu z zaÊwiadczenia,

6) egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji
zawodowych dla przedsi´biorców wykonujàcych
dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie transportu
drogowego.

Rozdzia∏ 2

Op∏aty za licencje

§ 2.1. Za udzielenie licencji na wykonywanie krajo-
wego transportu drogowego osób pobiera si´, z za-
strze˝eniem ust. 2 i ust. 3, nast´pujàce op∏aty:

1) za licencj´ na wykonywanie krajowego transportu
drogowego taksówkà:
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 14 grudnia 2001 r.

w sprawie okreÊlenia wysokoÊci op∏at za czynnoÊci administracyjne zwiàzane z udzielaniem i wydawaniem
uprawnieƒ na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowanie i wydawanie

certyfikatu kompetencji zawodowych.

Rodzaj pojazdu
samochodowego Op∏ata w z∏ od ka˝dego pojazdu samochodowego

taksówka

obszar gminy obszar gmin
sàsiadujàcych

obszar miasta
sto∏ecznego Warszawy

okres wa˝noÊci licencji w latach

2—15 15—30 30—50 2—15 15—30 30—50 2—15 15—30 30—50

200 250 300 280 350 400 320 380 450

2) za licencj´ na wykonywanie krajowego transportu drogowego pojazdem samochodowym nieb´dàcym tak-
sówkà:

Rodzaj pojazdu
samochodowego

Op∏ata w z∏ 

obszar gminy

obszar wykraczajàcy poza
granice gminy i obszar

miasta sto∏ecznego
Warszawy

obszar wykraczajàcy poza
granice powiatu

okres wa˝noÊci licencji w latach

2—15 15—30 30—50 2—15 15—30 30—50 2—15 15—30 30—50

samochód osobowy 225 300 340 375 450 525 600 675 750

autobus 300 400 450 500 600 700 800 900 1000



Dziennik Ustaw Nr 150 — 12144 — Poz. 1685

2. W przypadku zg∏oszenia we wniosku o udziele-
nie licencji na wykonywanie krajowego transportu 
drogowego osób wi´cej ni˝ jednym rodzajem po-
jazdu samochodowego, nieb´dàcego taksówkà, 
w jednym lub kilku obszarach okreÊlonych w ust. 1
pkt 2, pobiera si´ jednà op∏at´, o której mowa 
w ust. 1 pkt 2, w wysokoÊci op∏aty najwy˝szej dla 
tego samego okresu wa˝noÊci licencji, powi´kszonej
o 1/10 op∏aty odpowiedniej dla danego obszaru, za 
ka˝dy nast´pny pojazd samochodowy danego rodza-
ju.

3. W przypadku zg∏oszenia we wniosku, o którym
mowa w ust. 2, jednego rodzaju pojazdu samochodo-
wego w wi´cej ni˝ jednym obszarze okreÊlonym
w ust. 1 pkt 2, pobiera si´ jednà op∏at´, o której mowa
w ust. 1 pkt 2, w wysokoÊci op∏aty najwy˝szej dla tego
samego okresu wa˝noÊci licencji, powi´kszonej o 1/10
op∏aty odpowiedniej dla danego obszaru, za ka˝dy na-
st´pny pojazd samochodowy.

4. Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowe-
go transportu drogowego rzeczy pobiera si´, z zastrze-
˝eniem ust. 5 i ust. 6, nast´pujàce op∏aty:

Rodzaj pojazdu
samochodowego Op∏ata w z∏ 

samochody ci´˝arowe
o dopuszczalnej masie

ca∏kowitej:

obszar gminy

obszar wykraczajàcy poza
granice gminy i obszar

miasta sto∏ecznego
Warszawy

obszar wykraczajàcy poza
granice powiatu

okres wa˝noÊci licencji w latach

2—15 15—30 30—50 2—15 15—30 30—50 2—15 15—30 30—50

powy˝ej 3,5 t do 12 t
w∏àcznie 400 460 540 550 600 640 650 740 850

powy˝ej 12 t do 20 t
w∏àcznie 500 580 680 685 700 750 760 870 990

5. W przypadku zg∏oszenia we wniosku o udzielenie
licencji na wykonywanie krajowego transportu drogo-
wego rzeczy wi´cej ni˝ jednym rodzajem pojazdu sa-
mochodowego w jednym lub kilku obszarach okreÊlo-
nych w ust. 4, pobiera si´ jednà op∏at´, o której mowa
w ust. 4, w wysokoÊci op∏aty najwy˝szej dla tego same-
go okresu wa˝noÊci licencji, powi´kszonej o 1/10 op∏a-
ty odpowiedniej dla danego obszaru, za ka˝dy nast´p-
ny pojazd samochodowy danego rodzaju.

6. W przypadku zg∏oszenia we wniosku, o którym
mowa w ust. 5, jednego rodzaju pojazdu samochodo-

wego w wi´cej ni˝ jednym obszarze okreÊlonym
w ust. 4, pobiera si´ jednà op∏at´, o której mowa
w ust. 4, w wysokoÊci op∏aty najwy˝szej dla tego same-
go okresu wa˝noÊci licencji, powi´kszonej o 1/10 op∏a-
ty odpowiedniej dla danego obszaru, za ka˝dy nast´p-
ny pojazd samochodowy.

§ 3. 1. Za udzielenie licencji na wykonywanie mi´-
dzynarodowego transportu drogowego osób pobie-
ra si´, z zastrze˝eniem ust. 2 i ust. 3, nast´pujàce op∏a-
ty:

powy˝ej 20 t i ciàgnik
siod∏owy lub balastowy 600 700 800 810 830 845 850 980 1 100

Rodzaj pojazdu
samochodowego

Op∏ata w z∏

obszar jednego kraju graniczàcego
z Rzeczàpospolità Polskà lub posiadajà-
cego bezpoÊrednie po∏àczenie promowe

dla transportu drogowego

obszar wi´cej ni˝ jednego kraju

okres wa˝noÊci licencji w latach

2—15 15—30 30—50 2—15 15—30 30—50

samochód osobowy 1 500 1 900 2 400 3 000 3 800 4 800

autobus 5 300 6 000 7 000 10 500 12 000 14 000

2. W przypadku zg∏oszenia we wniosku o udziele-
nie licencji na wykonywanie mi´dzynarodowego
transportu drogowego osób wi´cej ni˝ jednym rodza-

jem pojazdu samochodowego w jednym lub wi´cej ni˝
jednym obszarze okreÊlonym w ust. 1, pobiera si´ jed-
nà op∏at´, o której mowa w ust. 1, w wysokoÊci op∏aty
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najwy˝szej dla tego samego okresu wa˝noÊci licencji,
powi´kszonej o 80% op∏aty odpowiedniej dla danego
obszaru, za ka˝dy nast´pny pojazd samochodowy da-
nego rodzaju.

3. W przypadku zg∏oszenia we wniosku, o którym
mowa w ust. 2, jednego rodzaju pojazdu samochodo-
wego w wi´cej ni˝ jednym obszarze, pobiera si´ jednà

op∏at´, o której mowa w ust. 1, w wysokoÊci op∏aty naj-
wy˝szej dla tego samego okresu wa˝noÊci licencji, po-
wi´kszonej o 80% op∏aty odpowiedniej dla danego ob-
szaru, za ka˝dy nast´pny pojazd samochodowy.

4. Za udzielenie licencji na wykonywanie mi´dzy-
narodowego transportu drogowego rzeczy pobiera
si´, z zastrze˝eniem ust. 5 i ust. 6, nast´puje op∏aty:

Rodzaj pojazdu
samochodowego Op∏ata w z∏

samochody ci´˝arowe
o dopuszczalnej masie

ca∏kowitej:

obszar jednego kraju graniczàcego
z Rzeczàpospolità Polskà lub posiadajà-
cego bezpoÊrednie po∏àczenie promowe

dla transportu drogowego

obszar wi´cej ni˝ jednego kraju

okres wa˝noÊci licencji w latach

2—15 15—30 30—50 2—15 15—30 30—50

powy˝ej 3,5 t do 12 t
w∏àcznie 2 500 2 900 3 300 5 000 5 800 6 600

powy˝ej 12 t do 20 t
w∏àcznie 4 100 4 700 5 300 8 200 9 400 10 600

powy˝ej 20 ton i ciàgnik
siod∏owy lub balastowy 5 750 6 500 7 500 11 500 13 000 15 000

5. W przypadku zg∏oszenia we wniosku o udzielenie
licencji na wykonywanie mi´dzynarodowego transpor-
tu drogowego rzeczy wi´cej ni˝ jednym rodzajem po-
jazdu samochodowego w jednym lub wi´cej ni˝ jed-
nym obszarze okreÊlonym w ust. 4, pobiera si´ jednà
op∏at´, o której mowa w ust. 4, w wysokoÊci op∏aty naj-
wy˝szej dla tego samego okresu wa˝noÊci licencji, po-
wi´kszonej o 80% op∏aty odpowiedniej dla danego ob-
szaru, za ka˝dy nast´pny pojazd samochodowy dane-
go rodzaju.

6. W przypadku zg∏oszenia we wniosku, o którym
mowa w ust. 5, jednego rodzaju pojazdu samochodo-
wego w wi´cej ni˝ jednym obszarze, pobiera si´ jednà
op∏at´, o której mowa w ust. 4, w wysokoÊci op∏aty naj-
wy˝szej dla tego samego okresu wa˝noÊci licencji, po-
wi´kszonej o 80% op∏aty odpowiedniej dla danego ob-
szaru, za ka˝dy nast´pny pojazd samochodowy.

§ 4. 1. Za zmian´ licencji polegajàcà na zmianie da-
nych w niej zawartych pobiera si´ op∏at´ w wysokoÊci
10% najwy˝szej op∏aty, o której mowa w § 2 ust. 1
i ust. 4 oraz § 3 ust. 1 i ust. 4, stanowiàcej podstaw´ dla
obliczenia op∏aty za udzielenie licencji.

2. Za zmian´ licencji na wykonywanie mi´dzynaro-
dowego transportu drogowego rzeczy polegajàcà na
zmianie wykazu i wypisu z wykazu numerów rejestra-
cyjnych pojazdów samochodowych, okreÊlonych we
wniosku o udzielenie licencji, pobiera si´ op∏at´ w wy-
sokoÊci 400 z∏ za ka˝dy pojazd samochodowy.

§ 5. 1. Za wydanie wypisu z licencji pobiera si´
op∏at´ w wysokoÊci 1%  najwy˝szej op∏aty, o której mo-
wa w § 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 oraz § 3 ust. 1 i ust. 4, sta-

nowiàcej podstaw´ dla obliczenia op∏aty za udzielenie
licencji.

2. Za wydanie wypisu z licencji, w przypadku utra-
ty wypisu, pobiera si´ op∏at´, o której mowa w ust. 1.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przedsi´-
biorca jest obowiàzany z∏o˝yç oÊwiadczenie, ˝e odna-
leziony wypis z licencji zostanie niezw∏ocznie zwróco-
ny organowi, który go wyda∏.

§ 6. 1. Za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej
utraty na skutek okolicznoÊci niezale˝nych od przedsi´-
biorcy, pobiera si´ op∏at´ w wysokoÊci 10%  najwy˝szej
op∏aty, o której mowa w § 2 ust. 1 i ust. 4 oraz § 3 ust.
1 i ust. 4, stanowiàcej podstaw´ dla obliczenia op∏aty
za udzielenie licencji.

2. W innych przypadkach utraty licencji, za wydanie
jej wtórnika, pobiera si´ op∏at´ w wysokoÊci 25% naj-
wy˝szej op∏aty, o której mowa w § 2 ust. 1 i ust. 4 oraz
§ 3 ust. 1 i ust. 4, stanowiàcej podstaw´ dla obliczenia
op∏aty za udzielenie licencji.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2,
przedsi´biorca jest obowiàzany z∏o˝yç oÊwiadczenie, i˝
odnaleziona licencja zostanie niezw∏ocznie zwrócona
organowi, który jej udzieli∏.

§ 7. Za przeniesienie uprawnieƒ wynikajàcych z li-
cencji w razie:

1) Êmierci osoby fizycznej posiadajàcej licencj´ i wstà-
pienia na jej miejsce spadkobiercy,  w tym równie˝
osoby fizycznej b´dàcej wspólnikiem, w szczegól-
noÊci spó∏ki jawnej lub spó∏ki komandytowej — po-
biera si´ op∏at´ w wysokoÊci 5% najwy˝szej op∏a-



Dziennik Ustaw Nr 150 — 12146 — Poz. 1685

ty, o której mowa w § 2 ust. 1 i ust. 4 oraz § 3 ust. 1
i ust. 4, stanowiàcej podstaw´ dla obliczenia op∏a-
ty za udzielenie licencji,

2) po∏àczenia, podzia∏u lub przekszta∏cenia, zgodnie
z odr´bnymi przepisami, przedsi´biorcy posiadajà-
cego licencj´ — pobiera si´ op∏at´ w wysokoÊci 5%
najwy˝szej op∏aty, o której mowa w § 2 ust. 1 i ust.
4 oraz § 3 ust. 1 i ust. 4, stanowiàcej podstaw´ dla
obliczenia op∏aty za udzielenie licencji,

3) przej´cia przez innego przedsi´biorc´ w ca∏oÊci lub
w cz´Êci dzia∏alnoÊci w zakresie transportu drogo-
wego od przedsi´biorcy posiadajàcego licencj´ —
pobiera si´ op∏at´ w wysokoÊci 30% najwy˝szej
op∏aty, o której mowa w § 2 ust. 1 i ust. 4 oraz § 3
ust. 1 i ust. 4, stanowiàcej podstaw´ dla obliczenia
op∏aty za udzielenie licencji, od ka˝dego pojazdu.

§ 8. W przypadku wyra˝enia zgody przez ministra
w∏aÊciwego do spraw transportu na wykonywanie
uprawnieƒ wynikajàcych z licencji przez spó∏ki akcyjne
lub spó∏ki z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià, w któ-
rych spó∏ka posiadajàca licencj´ posiada akcje lub

udzia∏y, je˝eli zawar∏y one umow´ leasingu lub dzier-
˝awy na u˝ywanie pojazdu samochodowego zg∏oszo-
nego do prowadzenia dzia∏alnoÊci obj´tej licencjà —
pobiera si´ op∏at´ w wysokoÊci 500 z∏ od ka˝dego po-
jazdu samochodowego.

§ 9. W przypadku wyra˝enia zgody przez organ, któ-
ry udzieli∏ licencji na wykonywanie uprawnieƒ wynika-
jàcych z licencji przez osob´, która z∏o˝y∏a wniosek
o stwierdzenie nabycia spadku po zmar∏ym przedsi´-
biorcy posiadajàcym licencj´ — pobiera si´ op∏at´
w wysokoÊci 10% najwy˝szej op∏aty, o której mowa
w § 2 ust. 1 i ust. 4 oraz § 3 ust. 1 i ust. 4, stanowiàcej
podstaw´ dla obliczenia op∏aty za udzielenie licencji.

Rozdzia∏ 3

Op∏aty za zezwolenia oraz zaÊwiadczenia

§ 10. Za wydanie zezwolenia na wykonywanie prze-
wozu osób w krajowym transporcie drogowym pobie-
ra si´ nast´pujàce op∏aty:

1) dla przewozu regularnego:

Rodzaj pojazdu samo-
chodowego

Okres wa˝noÊci ze-
zwolenia

Op∏ata w z∏

obszar 
gminy

obszar wykraczajàcy po-
za granice jednej gminy
i obszar miasta sto∏ecz-

nego Warszawy

obszar wykraczajà-
cy poza granice jed-

nego powiatu

samochód osobowy 
i autobus

do 1 roku 100 250 500

do 2 lat 150 325 550

do 3 lat 200 400 600

do 4 lat 250 475 650

do 5 lat 300 550 700

2) dla przewozu regularnego specjalnego op∏ata za
wydanie zezwolenia wynosi 50% odpowiedniej
op∏aty, o której mowa w pkt 1.

§ 11. Za wydanie zezwolenia na wykonywanie prze-
wozu osób w mi´dzynarodowym transporcie drogo-
wym pobiera si´ nast´pujàce op∏aty:

1) dla przewozu regularnego:

Rodzaj pojazdu samochodowego Okres wa˝noÊci zezwolenia
Op∏ata w z∏

obszar jednego kraju lub obszar
wi´cej ni˝ jednego kraju

autobus

do 6 miesi´cy 400

do 1 roku 800

do 2 lat 1 600

do 3 lat 2 400

do 4 lat 3 200

do 5 lat 4 000
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4) dla przewozu okazjonalnego — 20 z∏ za ka˝dà jazd´.

§ 12. Za wydanie zezwolenia przedsi´biorcy zagra-
nicznemu na przewóz kabota˝owy pobiera si´ op∏at´
w wysokoÊci 3000 z∏.

§ 13. 1. Za wydanie zezwolenia zagranicznego po-
biera si´ nast´pujàce op∏aty:

1) dla przewozu jednokrotnego:
a) osób — 20 z∏,
b) rzeczy — 50 z∏,

2) dla przewozu wielokrotnego z okreÊlonà liczbà jazd
— op∏at´ stanowiàcà iloczyn iloÊci jazd i op∏aty
okreÊlonej w pkt 1,

3) dla przewozu wielokrotnego bez limitowanej iloÊci
jazd — 1200 z∏.

2. Za wydanie zezwolenia zagranicznego wydane-
go przez Europejskà Konferencj´ Ministrów Transpor-
tu obowiàzujàcego na obszarze tych paƒstw pobiera
si´ op∏at´ w wysokoÊci 1800 z∏, za okres jednego roku.

3. WysokoÊç op∏aty, o której mowa w ust. 1 pkt 3
i ust. 2, ustala si´ proporcjonalnie do liczby miesi´cy,
w których zezwolenie mo˝e byç wykorzystane, przyj-
mujàc rozpocz´ty miesiàc za pe∏ny.

§ 14. 1. Za wydanie zaÊwiadczenia potwierdzajàce-
go zg∏oszenie przez przedsi´biorc´ prowadzenia prze-
wozów drogowych jako dzia∏alnoÊci pomocniczej
w stosunku do jego podstawowej dzia∏alnoÊci gospo-
darczej pobiera si´ op∏at´ w wysokoÊci 500 z∏.

2. Za wydanie wypisu z zaÊwiadczenia, o którym
mowa w ust. 1, pobiera si´ op∏at´ w wysokoÊci 100 z∏.

§ 15. Op∏aty, o których mowa w § 2—14, wnoszone
sà przed odbiorem odpowiednich decyzji i dokumen-
tów.

Rozdzia∏ 4

Op∏aty za egzaminowanie oraz za wydanie certyfika-
tu kompetencji zawodowych

§ 16. 1. Za sprawdzenie posiadanej wiedzy, nie-
zb´dnej do wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie transportu drogowego, pobiera si´, od oso-
by, nast´pujàce op∏aty:

1) za egzamin w zakresie krajowego transportu drogo-
wego osób lub rzeczy — 400 z∏,

2) za egzamin w zakresie mi´dzynarodowego trans-
portu drogowego osób lub rzeczy — 500 z∏,

3) za egzamin w postaci testu z wiedzy potwierdzajà-
cego kompetencje zawodowe osób legitymujà-
cych si´ co najmniej 5-letnià praktykà przedsi´bior-
cy w zakresie transportu drogowego — 300 z∏.

2. Za wydanie certyfikatu kompetencji zawodo-
wych pobiera si´ nast´pujàce op∏aty:

1) w krajowym transporcie drogowym:
a) osób — 300 z∏,
b) rzeczy — 300 z∏,

2) w mi´dzynarodowym transporcie drogowym:
a) osób — 300 z∏,
b) rzeczy — 300 z∏.

Rozdzia∏ 5

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 17. Dla przedsi´biorców wykonujàcych transport
drogowy po dokonaniu wymiany uprawnieƒ przewo-
zowych na podstawie art. 103 ust. 6 ustawy z dnia 6
wrzeÊnia 2001 r. o transporcie drogowym ustalenia
wysokoÊci op∏aty, o której mowa w § 4 ust. 1, w § 5—7
i § 9, dokonuje si´ zgodnie z przepisami niniejszego
rozporzàdzenia.

§ 18. Tracà moc:

1) rozporzàdzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 3 grudnia 1997 r. w sprawie okre-
Êlenia wysokoÊci op∏at za uprawnienia przewozo-
we w mi´dzynarodowym transporcie drogowym,
trybu ich wnoszenia oraz jednostek upowa˝nio-
nych do ich pobierania (Dz. U. Nr 148, poz. 992,
z 1999 r. Nr 22, poz. 210, Nr 53, poz. 565 i Nr 88,
poz. 995 oraz z 2001 r. Nr 14, poz. 142),

2) rozporzàdzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wyso-
koÊci i trybu wnoszenia op∏at za zezwolenia na wy-
konywanie krajowego zarobkowego przewozu
osób pojazdami samochodowymi (Dz. U. Nr 37,
poz. 212 i z 1999 r. Nr 21, poz. 194).

§ 19. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.

Minister Infrastruktury: M. Pol

Rodzaj pojazdu samochodowego Okres wa˝noÊci zezwolenia
Op∏ata w z∏

obszar jednego kraju lub obszar
wi´cej ni˝ jednego kraju

autobus
do 6 miesi´cy 100

do 1 roku 200

2) dla przewozu regularnego specjalnego op∏ata za wydanie zezwolenia wynosi 50% odpowiedniej op∏aty, o któ-
rej mowa w pkt 1,

3) dla przewozu wahad∏owego:


