
 

KARTA INFORMACYJNA 

Starostwo Powiatowe w Stargardzie 

ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard 

 

WYKAZ OPŁAT ZA WYDANIE DOKUMENTÓW I OZNACZEŃ ZWIĄZANYCH 

Z REJESTRACJĄ POJAZDÓW, UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI 

ORAZ OPŁATY TRANSPORTOWE 

Opłaty całkowite za rejestrację pojazdów: 

 samochód z wydaniem / wymianą tablic  – 161,50 zł. 

 motocykl z wydaniem / wymianą tablicy – 121,50 zł. 

 przyczepa z wydaniem / wymianą tablicy – 121,50 zł. 

 ciągnik rolniczy z wydaniem / wymianą tablicy - 121,50 zł. 

 motorower z wydaniem / wymianą tablicy - 111,50 zł. 

 pojazd krajowy bez wymiany tablic – 67 zł. 

 pojazd krajowy bez wymiany tablic z wydaniem pozwolenia czasowego – 81 zł. 

 samochód z wydaniem tablic indywidualnych – 1081,50 zł. 

 motocykl z wydaniem tablic indywidualnych – 581,50 zł. 

 samochód z wydaniem tablic zabytkowych – 181,50 zł. 

 motocykl z wydaniem tablic zabytkowych – 131,50 zł. 

Opłaty całkowite za rejestrację tymczasową: 

 samochód – 62 zł. 

 przyczepa – 40,75 zł. 

 motocykl, ciągnik rolniczy, motorower – 37,75 zł. 

Opłaty całkowite za rejestrację z wydaniem tablic wywozowych: 

 samochód – 112 zł. 

 przyczepa – 65,75 zł. 

 motocykl, ciągnik rolniczy, motorower – 55,75 zł. 

Opłaty dotyczące decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu: 

 na okres 2 miesięcy – 80,00 zł. 

opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania z ruchu 

 od 3 do 12 miesięcy – 4,00 zł. 

 od 13 do 24 miesięcy – 2,00 zł. 

 od 25 do 48 miesięcy – 0,25 zł. 

W przypadku czasowego wycofania z ruchu samochodu osobowego obowiązują opłaty: 

 na okres 3 miesięcy – 80,00 zł 



opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania z ruchu 

 od 4 do 12 miesięcy – 4,00 zł. 

Wymiana dowodu rejestracyjnego: 

 bez pozwolenia czasowego – 54,50 zł. 

 z pozwoleniem czasowym – 73,50 zł. 

Wtórnik dowodu rejestracyjnego – 73,50 zł. 

Wtórnik tablic rejestracyjnych: 

 samochód (dwie tablice) – 93 zł. 

 samochód (jedna tablica) – 53 zł. 

 przyczepa, ciągnik rolniczy, motocykl – 53 zł. 

 motorower – 43,00 zł. 

Dodatkowa tablica bagażnikowa / wtórnik dodatkowej tablicy  – 53 zł 

Opłata za wydanie, wymianę i wtórnik prawa jazdy – 100,50 zł. 

Opłata za wydanie i wymianę międzynarodowego prawa jazdy – 35 zł. 

Opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym – 50 zł 

Opłata za wydanie pozwolenia do kierowania tramwajem – 30,50 zł. 

Opłata za kartę kwalifikacji kierowcy – 150,50 zł. 

Opłata ewidencyjna za przywrócenie cofniętego uprawnienia lub zwrot zatrzymanego 

prawa jazdy – 0,50 zł. 

Opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego: 

 opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 

wynosi – 1000 zł. 

 w przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie 

zawodu przewoźnika drogowego jednego lub więcej niż jednego pojazdu 

samochodowego, pobiera się 10% opłaty jak za udzielenie zezwolenia za każdy 

pojazd; za wydanie wypisu z zezwolenia opłata wynosi 1% opłaty za zezwolenia za 

każdy wypis, 

 za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku 

o udzielenie zezwolenia pobiera się opłaty w wysokości 11% opłaty jak za udzielenie 

zezwolenia, 

 za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty jak za udzielenie 

zezwolenia, natomiast za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku zmiany 

zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 5%, 

 za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, 

w przypadku zmiany danych dotyczących adresu lub siedziby przedsiębiorcy, 



powodujących zmianę właściwości organu - organ właściwy pobiera opłatę jak za 

zmianę zezwolenia.Za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku zaistnienia wyżej 

sytuacji, pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty jak za udzielenie zezwolenia. 

 

Opłaty za wydanie zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne: 

 wydanie zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób lub 

rzeczy na czas nieokreślony – 500 zł. 

 wydanie wypisu z zaświadczenia, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku 

o wydanie zaświadczenia – 100 zł. 

 wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę 

kolejnego pojazdu samochodowego nie zgłoszonego we wniosku o wydanie 

zaświadczenia – 100 zł. 

 zmiana zaświadczenia, polegająca na zmianie danych w nim zawartych o ile zmiana ta 

nie spowoduje zmiany formy prawnej prowadzonej działalności, oraz po zwróceniu 

dotychczasowych dokumentów – 25 zł. 

 wydanie wypisu z zaświadczenia, w przypadku zmiany tego zaświadczenia – 10 zł. 

 

Opłaty skarbowe: 

 decyzja o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu – 10,00 zł. 

 decyzja na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej – 10,00 zł. 

 decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu na stałe – 10,00 zł. 

 pełnomocnictwo – 17 zł. 

 zaświadczenie – 17 zł. 

 odpis, wypis, uwierzytelniona kopia dokumentu - 5,00 zł/strona 

Płatności za opłaty komunikacyjne można dokonać: 

- kartą płatniczą przy stanowisku przy którym świadczona jest usługa 

- gotówką za pośrednictwem wpłatomatu znajdującego się w holu głównym Starostwa 

Powiatowego 

- przelewem na konto: Starostwo Powiatowe w Stargardzie Ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard 

Nr konta: 51 1020 4867 0000 1502 0007 9301 ( potwierdzenie dokonania przelewu należy 

zabrać ze sobą w oryginale) 

 

Opłaty skarbowe można dokonać: 

- kartą płatniczą w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Stargardzie 

- gotówką w kasie Urzędu Miasta w Stargardzie 

- przelewem na konto Urzędu Miasta w Stargardzie na nr konta: 08 1240 3901 1111 0000 

4216 5217 ( potwierdzenie dokonania przelewu należy zabrać ze sobą w oryginale) 


