
Rodzaje opłat: 

 
1. Opłata komunikacyjna wpłacana w Ajencji PKO w urzędzie lub na rachunek: 

Starostwo Powiatowe w Puławach w PKO BP S.A. Oddział C/Puławy nr 18 1020 
3219 0000 9002 0012 0196.  

2. Opłata ewidencyjna wpłacana w Ajencji PKO w urzędzie lub na rachunek: 
Starostwo Powiatowe w Puławach w PKO BP S.A. Oddział C/Puławy  nr 18 1020 
3219 0000 9702 0038 6409.  

3. Opłata skarbowa wpłacana w kasie lub na rachunek Urzędu Miasta w Puławach ul. 
Lubelska 5, 24-100 Puławy na konto nr lub na rachunek 
96156011952311097099570001. 
  
 
 

Wysokości opłat w poszczególnych sprawach: 

 
Ośrodki szkolenia kierowców: 
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.     
500,00 zł - opłata komunikacyjna.  

Wpis do rejestru instruktorów/wykładowców.          
50,00 zł - opłata komunikacyjna. 

 

Stacje kontroli pojazdów 
Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje 
kontroli pojazdów.              
Opłata skarbowa w wysokości:                       

412,00 zł - za wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących       
stacje kontroli pojazdów,             
206,00 zł – za wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących 
stacje kontroli pojazdów w związku ze zmiana polegającą na roszerzeniu jego zakresu. 

 

Uzyskanie uprawnienia do przeprowadzenia badań technicznych pojazdów. 

48,00 zł - opłata skarbowa. 

Prawa jazdy: 
Wydanie prawa jazdy:                             
100,00 zł - opłata komunikacyjna .              
0,50 zł - opłata ewidencyjna. 



Wydanie międzynarodowego prawa jazdy:           
35,00 zł - opłata komunikacyjna w wysokości,               
0,50 zł - opłata ewidencyjna w wysokości. 

 

Rejestracja pojazdów: 
Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski.        

Opłata komunikacyjna w wysokości:           

178,50 zł - w przypadku rejestracji samochodu osobowego, ciężarowego, specjalnego, 
ciągnika samochodowego, autobusu i  pojazdu samochodowego innego (podrodzaj: inny),  

120,00 zł – w przypadku rejestracji motocykla, ciągnika rolniczego, przyczepy, naczepy, 
pojazdu samochodowego innego (podrodzaj: czterokołowiec, czterokołowiec lekki),     

110,00 zł – w przypadku rejestracji motoroweru. 

Opłata ewidencyjna w wysokości:               

2,00 zł - w przypadku rejestracji samochodu osobowego, ciężarowego, specjalnego, ciągnika 
samochodowego, autobusu i  pojazdu samochodowego innego (podrodzaj: inny),          
1,50 zł - w przypadku rejestracji motocykla, ciągnika rolniczego, przyczepy, naczepy, 
motoroweru, pojazdu samochodowego innego (podrodzaj: czterokołowiec, czterokołowiec 
lekki). 

 

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy 

Opłata komunikacyjna w wysokości:             

253,50 zł - w przypadku rejestracji samochodu osobowego, ciężarowego, specjalnego, 
ciągnika samochodowego, autobusu i  pojazdu samochodowego innego (podrodzaj: inny),   
195,00 zł – w przypadku rejestracji motocykla i pojazdu samochodowego innego (podrodzaj: 
czterokołowiec, czterokołowiec lekki),          
120,00 zł – w przypadku rejestracji ciągnika rolniczego, przyczepy lub naczepy,    
110,00 zł - w przypadku rejestracji motoroweru. 

Opłata ewidencyjna w wysokości:               

2,50 zł - w przypadku rejestracji samochodu osobowego, ciężarowego, specjalnego, ciągnika 
samochodowego, autobusu i  pojazdu samochodowego innego (podrodzaj: inny),          
2,00 zł - w przypadku rejestracji motocykla, pojazdu samochodowego innego (podrodzaj: 
czterokołowiec, czterokołowiec lekki),               
1,50 zł - w przypadku rejestracji ciągnika rolniczego, przyczepy, naczepy, motoroweru.  

Uwaga: w przypadku rejestracji pojazdów samochodowych rejestrowanych po raz pierwszy 
na terenie kraju zaliczonych do kategorii M1(pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu 
osób mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy) i N1 (pojazdy 
zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków mające maksymalną masę 
nieprzekraczającą 3,5 tony) należy uiścić opłatę recyklingową. 

Opłatę recyklingową dokonuje osoba wprowadzająca pojazd na terytorium kraju. 



Dowód wpłaty powinien zawierać numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu 
wprowadzonego. 

Opłatę należy dokonać na rachunek bankowy: NFOŚiGW BGK III Oddział w Warszawie 

nr : 65113010620000010995200014 

Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w kraju oraz z terenu powiatu puławskiego z 
„czarnymi tablicami rejestracyjnymi”. 

Opłata komunikacyjna w wysokości:           

178,50 zł - w przypadku rejestracji samochodu osobowego, ciężarowego, specjalnego, 
ciągnika samochodowego, autobusu i pojazdu samochodowego innego (podrodzaj: inny),  
   120,00 zł – w przypadku rejestracji motocykla, ciągnika rolniczego, przyczepy, 
naczepy, pojazdu samochodowego innego (podrodzaj: czterokołowiec, czterokołowiec lekki), 
   110,00 zł – w przypadku rejestracji motoroweru. 

Opłata ewidencyjna w wysokości:               

2,00 zł - w przypadku rejestracji samochodu osobowego, ciężarowego, specjalnego, ciągnika 
samochodowego, autobusu i pojazdu samochodowego innego (podrodzaj: inny),          
1,50 zł - w przypadku rejestracji motocykla, ciągnika rolniczego, przyczepy, naczepy, 
motoroweru, pojazdu samochodowego innego (podrodzaj: czterokołowiec, czterokołowiec 
lekki). 

 

Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie powiatu puławskiego (białe tablice): 

Opłata komunikacyjna w wysokości: 

80,00 zł - w przypadku rejestracji samochodu osobowego, ciężarowego, specjalnego, ciągnika 
samochodowego, autobusu, pojazdu samochodowego innego (podrodzaj: inny), rejestracji 
motocykla, ciągnika rolniczego, przyczepy, naczepy, pojazdu samochodowego innego 
(podrodzaj: czterokołowiec, czterokołowiec lekki), motoroweru. 

Opłata ewidencyjna w wysokości: 

1,00 zł - w przypadku rejestracji samochodu osobowego, ciężarowego, specjalnego, ciągnika 
samochodowego, autobusu, pojazdu samochodowego innego (podrodzaj: inny), motocykla, 
ciągnika rolniczego, przyczepy, naczepy, pojazdu samochodowego innego (podrodzaj: 
czterokołowiec, czterokołowiec lekki), motoroweru. 

 

Rejestracja czasowa – badanie techniczne, przewóz z miejsca zakupu. 

Opłata komunikacyjna w wysokości: 

61,00 zł - w przypadku rejestracji samochodu osobowego, ciężarowego, specjalnego, ciągnika 
samochodowego, autobusu i pojazdu samochodowego innego (podrodzaj: inny), 

39,75 zł - w przypadku rejestracji przyczepy i naczepy, 

36,75 zł - w przypadku rejestracji motocykla, ciągnika rolniczego, pojazdu samochodowego 
innego (podrodzaj: czterokołowiec, czterokołowiec lekki), motoroweru. 



Opłata ewidencyjna w wysokości: 

1,00 zł - w przypadku rejestracji samochodu osobowego, ciężarowego, specjalnego, ciągnika 
samochodowego, autobusu, pojazdu samochodowego innego (podrodzaj: inny), motocykla, 
ciągnika rolniczego, przyczepy, naczepy, pojazdu samochodowego innego (podrodzaj: 
czterokołowiec, czterokołowiec lekki), motoroweru. 

 

Rejestracja czasowa – wywóz za granice. 

Opłata komunikacyjna w wysokości: 

111,00 zł - w przypadku rejestracji samochodu osobowego, ciężarowego, specjalnego, 
ciągnika samochodowego, autobusu i pojazdu samochodowego innego (podrodzaj: inny), 

64,75 zł - w przypadku rejestracji przyczepy i naczepy, 

54,74 zł - w przypadku rejestracji motocykla, ciągnika rolniczego, pojazdu samochodowego 
innego (podrodzaj: czterokołowiec, czterokołowiec lekki), motoroweru. 

Opłata ewidencyjna w wysokości: 

1,00 zł - w przypadku rejestracji samochodu osobowego, ciężarowego, specjalnego, ciągnika 
samochodowego, autobusu, pojazdu samochodowego innego (podrodzaj: inny), motocykla, 
ciągnika rolniczego, przyczepy, naczepy, pojazdu samochodowego innego (podrodzaj: 
czterokołowiec, czterokołowiec lekki), motoroweru. 

 

Wymiana dowodu rejestracyjnego (zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym, brak 
miejsca na wpisy badań technicznych, zagubienie, kradzież, zniszczenie). 

Opłata komunikacyjna w wysokości: 

72,50 zł – z pozwoleniem czasowym. 

54,00 zł – bez pozwolenia czasowego,  

Opłata ewidencyjna w wysokości: 

1,00 zł - z pozwoleniem czasowym. 

0,50 zł - bez pozwolenia czasowego, 

 

Uzyskanie wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnych w przypadku ich zagubienia, 
kradzieży lub zniszczenia. 

Opłata komunikacyjna w wysokości: 

92,50 zł – za wtórnik dwóch tablic za wtórnik jednej tablicy od samochodu osobowego, 
ciężarowego, specjalnego, ciągnika samochodowego, autobusu i pojazdu samochodowego 
innego (podrodzaj: inny), 

52,50 zł – za wtórnik jednej tablicy od samochodu osobowego, ciężarowego, specjalnego, 
ciągnika samochodowego, autobusu, pojazdu samochodowego innego (podrodzaj: inny), 



motocykla, ciągnika rolniczego, pojazdu samochodowego innego (podrodzaj: czterokołowiec, 
czterokołowiec lekki), 

42,50 zł – za wtórnik tablicy od motoroweru. 

Opłata ewidencyjna w wysokości: 

0,50 zł – za wtórnik tablicy od samochodu osobowego, ciężarowego, specjalnego, ciągnika 
samochodowego, autobusu, pojazdu samochodowego innego (podrodzaj: inny), motocykla, 
ciągnika rolniczego, przyczepy, naczepy, pojazdu samochodowego innego (podrodzaj: 
czterokołowiec, czterokołowiec lekki), motoroweru. 

 

Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku kradzieży, demontażu, zbycia za granicę, kasacji 
za granicę, trwałej lub zupełnej utraty. 

10,00 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu. 

 

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu. 

Opłata komunikacyjna w wysokości: 

80,00 zł – wycofanie pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy. 

W przypadku wycofania pojazdu na okres dłuższy, opłatę powiększa się za każdy kolejny 
miesiąc o: 

4,00 zł – od 3 do 12 miesiąca, 

2,00 zł – od 13 do 24 miesiąca, 

0,25 zł od 25 do 48 miesiąca. 

 

Nadanie w pojeździe cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej. 

10,00 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji na umieszczenie zastępczej tabliczki 
znamionowej, 

10,00 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji na nabicie nowego numeru identyfikacyjnego. 

 

Uzyskanie wtórnika karty pojazdu. 

Opłata komunikacyjna w wysokości: 

75,00 zł  

Opłata ewidencyjna w wysokości: 

0,50 zł 

Uzyskanie wtórnika nalepki kontrolnej. 

Opłata komunikacyjna w wysokości: 



18,50 zł  

Opłata ewidencyjna w wysokości: 

0,50 zł 

UWAGA: 

Opłaty komunikacyjną i ewidencyjną należy dokonać na dwa różne konta bankowe w 
dniu złożenia wniosku, a w tytule wpłaty podać nr VIN pojazdu. 

 

Pełnomocnictwo. 

17,00 zł - opłata skarbowa (zwolnieni od odpłaty są małżonkowie, wstępni, zstępni oraz 
rodzeństwo). 

Wydanie zaświadczenia. 

17,00 zł – opłata skarbowa. 

Uwierzytelniona kopia dokumentu. 

5,00 zł (za każdą stronę) – opłata skarbowa. 

 

 

Zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych. 
Opłata komunikacyjna w wysokości: 

dla kategorii II 

100 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy, 

dla kategorii III 

200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 1 miesiąca, 

400 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy, 

1200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy, 

2000 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy. 

 

              
     

 

 


