
WYKAZ OPŁAT 
 

Wpłaty za czynności podane poniżej dokonuje się na konto Starostwa Powiatowego w Kłobucku 
 

Bank Spółdzielczy w Kłobucku 
72 8248 0002 2001 0000 0101 0003 

    
    
I.  REJESTRACJA POJAZDÓW 
   
Druki:   
   

Lp.   Druki   Opłata w zł.   Opłata ewidencyjna 
w zł.   

Łączna kwota 
w zł.   

1.  dowód rejestracyjny  54.00  0.50  54.50  
2.  znaki legalizacyjne  12.50  0.50  13.00  
3.  nalepka kontrolna na szybę  18.50  0.50  19.00  
4.  pozwolenie czasowe z urzędu  13.50  0.50  14.00  
5.  pozwolenie czasowe na wniosek  18.50  0.50  19.00  
6.  karta pojazdu  75.00  0.50  75.50  

 
Tablice:   
    

Lp.  Rodzaj tablicy rejestracyjnej  Opłata w zł.  
1.  samochodowe  80.00  
2.  motocyklowe  40.00  
3.  motorowerowe  30.00  
4.  przyczepa / naczepa  40.00  
5.  ciągnikowe  40.00  
6.  samochodowe zabytkowe  100.00  
7.  motocyklowe zabytkowe  50.00  
8.  indywidualne dla samochodu 1 000.00  
9. indywidualne dla motocykla 500.00 

   
Czynności:   
    

Lp.  Czynności  Łączna kwota (z opłatą ewidencyjną) 
w zł.  

1.  rejestracja samochodu 180.50 
2.  rejestracja samochodu zza granicy  256.00  
3.  rejestracja samochodu (na tablicach SKL)  81.00  
4. rejestracja samochodu zabytkowego 200.50 
5.  rejestracja motocykla / innego pojazdu 

samochodowego 
121.50  

6.  rejestracja motocykla / innego pojazdu 197.00  



samochodowego zza granicy  
7. rejestracja motocykla zabytkowego 131.50 
8.  rejestracja motoroweru  111.50  
9.  rejestracja ciągnika  121.50  
10.  rejestracja przyczepy/naczepy  121.50  
11. wymiana tablic rejestracyjnych wydanych przed 1 

maja 2000 r. na wniosek właściciela (wymiana 
czarnych tablic rejestracyjnych) 

- w przypadku samochodu 
- w przypadku przyczepy, naczepy, motocykla lub 

ciągnika rolniczego  
- w przypadku motoroweru 

 
 
 

185.50 
126.50 

 
116.50 

12.  wymiana/wtórnik dowodu rejestracyjnego  
z pozwoleniem czasowym/bez pozwolenia 

czasowego * 
(na tablicach SKL) 

73.50 / 54.50 

13.  wymiana/wtórnik dowodu rejestracyjnego  
z pozwoleniem czasowym/bez pozwolenia 

czasowego* 
(na czarnych tablicach) 

73.50 / 54.50 

14. wymiana/wtórnik karty pojazdu 75.50 

15.  czasowe wycofanie z ruchu  80 zł za pierwsze dwa miesiące, 
powiększona o:  

- 4 zł za okres od 3 do 12 miesiąca  
- 2 zł za okres od 13 do 24 miesiąca  
- 0,25 zł za okres od 25 do 48 miesiąca  

16.  wypożyczenie tablic tymczasowych 
samochodowych  

62.00  

17.  wypożyczenie tablicy tymczasowej dla 
przyczep/naczep  

40.75  

18.  wypożyczenie tablicy tymczasowej motocyklowej  37.75  
19.  wypożyczenie tablicy tymczasowej motorowerowej  37.75  
20.  wykupienie tablic wywozowych samochodowych  112.00  
21.  wykupienie tablicy wywozowej dla 

przyczepy/naczepy/motocykla 
65.75  

22. wykupienie tablicy wywozowej dla motoroweru 55.75 
23.  wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych  93.00  
24.  wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej 

samochodowej oraz dla motocykla 
53.00  

25. wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej dla 
motoroweru 

43.00 

26. wydanie tablicy rejestracyjnej na bagażnik 53.00 
27. rejestracja czasowa pojazdu na wniosek jednostki 

upoważnionej do przeprowadzania badań 
homologacyjnych lub jednostki badawczej 
producenta pojazdu w celu umożliwienia 

odpowiednich badań 

 
 
 
 
 



- samochodu 
- motocykla, przyczepy lub naczepy 

- motoroweru 

406.00 
391.00 
388.00 

 
* - za wymianę dowodu bez pozwolenia czasowego 54.50 zł w przypadku gdy badanie techniczne w 
dowodzie rejestracyjnym jest ważne co najmniej miesiąc. 
 
 
 
II . PRAWO JAZDY 
   

Lp.  Czynność  Opłata  
w zł.  

Opłata 
ewidencyjna 

w zł.  

Łączna 
kwota  
w zł.  

1.  wydanie, wymiana, wtórnik, przedłużenie 
ważności prawa jazdy  

100.00  0.50  100.50  

2.  wydanie międzynarodowego prawa jazdy  35.00  -  35.00  
3.  wydanie, wtórnik, przedłużenie ważności 

pozwolenia na kierowanie tramwajem  
30.00  0.50 30.50  

4. wydanie, przedłużenie ważności, rozszerzenie 
zakresu zezwolenia na kierowanie pojazdem 

uprzywilejowanym lub przewożącym wartości 
pieniężne albo inne przedmioty wartościowe 

50.00 - 50.00 

5. zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia 
na kierowanie tramwajem 

- 0.50 0.50 

6. przywrócenie uprawnień do kierowania 
pojazdami 

- 0.50 0.50 

7. wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie 
kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej 

przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej 
uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej 

uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia 
okresowego 

100.00 0.50 100.50 

 
 
 
III . TRANSPORT 
 
 
1. Opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie 
przewozu osób lub rzeczy pobiera się opłatę w wysokości 1000 zł. 

 
2. Opłata za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego wynosi: 
 
 

Lp.  Licencja  Okres na jaki jest wydana licencja 
  2 – 15 lat 15 – 30 lat 30 – 50 lat 

1.  przewóz osób samochodem osobowym lub 
pojazdem samochodowym przeznaczonym 

700 zł 800 zł  900 zł  



konstrukcyjnie do przewozu osób powyżej 
7 i nie więcej niż 9 

2.  w zakresie pośrednictwa przy przewozie 
rzeczy 

800 zł 900 zł  1 000 zł  

 

Za wydanie zezwolenia lub licencji: 
a) w przypadku zmiany zezwolenia lub licencji pobiera się 10% opłaty stanowiącej podstawę do 
obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia lub licencji, 
b) w przypadku wydania wtórnika zezwolenia lub licencji pobiera się 10% lub 25% (w zależności od 
okoliczności utraty) opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia 
lub licencji, 
 
Za wydanie wypisu z zezwolenia lub licencji:  
a) w przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie zezwolenia lub licencji jednego lub więcej niż 
jednego pojazdu, pobiera się jedną opłatę odpowiednią dla okresu ważności licencji powiększoną o 
10% tej opłaty za każdy pojazd, 
b) na każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia lub licencji pobiera się opłatę w 
wysokości 1% opłaty, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji, 
c) na każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia lub licencji pobiera się opłatę 
w wysokości 11% opłaty, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia 
lub licencji, 
d) w przypadku zmiany zezwolenia lub licencji pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty 
stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia lub licencji, 
e) w innych przypadkach niż w/w pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty stanowiącej podstawę do 
obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia lub licencji. 
 
 
3. Opłata za wydanie zaświadczenia na przewóz drogowy na potrzeby własne osób lub rzeczy i 
wypisu z zaświadczenia na czas nieokreślony wynosi: 
 

Lp
.  

Druki   Opłata za czas nieokreślony Opłata w przypadku 
dokonania zmiany 

1.  zaświadczenie  500 zł 25 zł 
2.  wypis 100 zł 10 zł 

 
 
4. Opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym 
transporcie wynosi: 

 

Lp.   
  

Okres 
ważności 

zezwolenia 

Opłata w zł.  

  obszar 
gminy 

obszar 
powiatu 

obszar wykraczający poza 
granice co najmniej 

jednego powiatu, jednakże 
niewykraczający poza 
obszar województwa 

obszar 
wykraczający 

poza granice co 
najmniej 
jednego 



województwa 
1.  do 1 roku 100 250 350 500 

2.  do 2 lat 150 300 400 550 

3.  do 3 lat 200 350 450 600 

4.  do 4 lat 250 450 550 650 

5.  do 5 lat 300 550 600 700 

 

5. Opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych osób w 
krajowym transporcie wynosi: 

 

Lp.   
  

Okres 
ważności 

zezwolenia 

Opłata w zł.  

  obszar 
gminy 

obszar 
powiatu 

obszar wykraczający poza 
granice co najmniej 

jednego powiatu, jednakże 
niewykraczający poza 
obszar województwa 

obszar 
wykraczający 

poza granice co 
najmniej 
jednego 

województwa 
1.  do 1 roku 50 125 175 250 

2.  do 2 lat 75 150 200 275 

3.  do 3 lat 100 175 225 300 

4.  do 4 lat 125 225 275 325 

5.  do 5 lat 150 275 300 350 

 

Opłata za zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych oraz regularnych specjalnych 
wynosi 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia. 

Za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych oraz regularnych 
specjalnych :  
a) za wydanie wypisu z zezwolenia, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie 
zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia, 
b) za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie 
zezwolenia, jeżeli zgłoszenie kolejnego pojazdu nie wymaga nowego lub zmiany zezwolenia, pobiera 
się opłatę w wysokości 11% opłaty jak za wydanie zezwolenia, 
c) opłata za zmianę wypisu z zezwolenia wynosi 5% opłaty jak za wydanie zezwolenia. 
 



IV . WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO 
 

L.p. Okres 
wydanego 
zezwolenia 

Opłata w zł. 
Zezwolenie na przejazd pojazdu 

nienormatywnego kat.II 
Zezwolenie na przejazd pojazdu 

nienormatywnego kat.III 
1. 1 miesiąc - 200.00 
2. 6 miesięcy - 400.00 
3. 12 miesięcy 100.00 1200.00 
4. 24 miesięcy - 2000.00 

 
 
 
V . OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW/INSTRUKTORZY/WYKŁADOWCY 
   
 

Lp.  Czynność  Opłata  
w zł.  

1.  wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących 
ośrodek szkolenia kierowców 

500.00  

2.  wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek 
szkolenia kierowców informacji o rozszerzeniu zakresu 

prowadzonego szkolenia 

500.00  

3.  wydanie poświadczenia o spełnieniu dodatkowych wymagań 
przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia 

kierowców 

500.00  

4. wpis osoby do ewidencji instruktorów 50.00 
5. wpis osoby do ewidencji wykładowców 50.00 

 

 


