
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. 

Poz. 457 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
1)

 

z dnia 24 marca 2016 r. 

w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik 

Na podstawie art. 77 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1137, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Za wydanie karty pojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organ re-

jestrujący pobiera opłatę w wysokości 75 zł. 

2. Za wydanie wtórnika karty pojazdu organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości określonej w ust. 1. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
3)

 

Minister Infrastruktury i Budownictwa: A. Adamczyk 

                                                           
1) Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzą-

dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury 

i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 

i 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822 i 970, z 2015 r. poz. 211, 541, 591, 933, 1038, 1045, 1273, 1326, 1335, 1830, 1844, 

1893, 2183 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 266 i 352. 
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w spra-

wie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. poz. 421), które traci moc z dniem 1 stycznia 2017 r. w związku z wejściem w życie 

ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273, 2183 

i 2281 oraz z 2016 r. poz. 352). 




