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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 3 lutego 2003 r.

w sprawie zakresu oraz trybu zwrotu op∏aty paszportowej i poniesionych kosztów w przypadku uniewa˝nie-
nia paszportu

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 listo-
pada 1990 r. o paszportach (Dz. U. z 1991 r. Nr 2, poz. 5,
z 1997 r. Nr 114, poz. 739 oraz z 2002 r. Nr 62, poz. 557)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie reguluje zakres i tryb zwrotu
op∏aty paszportowej i poniesionych kosztów w przy-
padku wydania decyzji o uniewa˝nieniu paszportu
z powodu okolicznoÊci, o których mowa w art. 6
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pasz-
portach.

§ 2. WysokoÊç podlegajàcej zwrotowi op∏aty pasz-
portowej oraz innych poniesionych kosztów organ
paszportowy ustala w drodze decyzji administracyj-
nej.

§ 3. 1. Decyzja w sprawie zwrotu op∏aty paszporto-
wej wydawana jest z urz´du. WysokoÊç op∏aty podle-
gajàcej zwrotowi mo˝e byç ustalana równie˝ w decyzji
o uniewa˝nieniu paszportu.

2. Zwrot op∏aty paszportowej przys∏uguje za ka˝-
dy rok obj´ty uniewa˝nieniem paszportu, ∏àcznie z ro-
kiem, w którym wydano decyzj´ o jego uniewa˝nie-
niu.

3. WysokoÊç op∏aty podlegajàcej zwrotowi ustala
si´, przyjmujàc za ka˝dy rok dziesiàtà cz´Êç op∏aty obo-
wiàzujàcej w dniu wydania decyzji w tej sprawie.

§ 4. 1. Na wniosek osoby, której paszport zosta∏
uniewa˝niony, organ paszportowy wydaje decyzj´
w sprawie zwrotu kosztów wyjazdu za granic´, który
nie doszed∏ do skutku z powodu uniewa˝nienia pasz-
portu.

2. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, obej-
muje faktycznie poniesione przed dor´czeniem decyzji
o uniewa˝nieniu paszportu udokumentowane koszty
przejazdu oraz koszty op∏at za uzyskanie wiz osoby,
której paszport zosta∏ uniewa˝niony, i dzieci obj´tych
tym paszportem.

§ 5. Zwrotu op∏aty paszportowej i kosztów, o któ-
rych mowa w § 4, dokonuje si´ po zwróceniu uniewa˝-
nionego paszportu.

§ 6. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych z dnia 14 czerwca 1991 r. w sprawie zakre-
su oraz trybu zwrotu op∏aty paszportowej i poniesio-
nych kosztów w przypadku uniewa˝nienia paszportu
(Dz. U. Nr 58, poz. 251).

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — administracja publiczna, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mi-
nistrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).


