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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 3 kwietnia 2002 r.

w sprawie wysokoÊci op∏aty b´dàcej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej
trwa∏ej i zupe∏nej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa w∏asnoÊci.

Na podstawie art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98,
poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106,
poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483

i Nr 53, poz. 649, 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106,
poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 129, poz. 1444, Nr 130,
poz. 1452 i Nr 154, poz. 1798 oraz z 2002 r. Nr 25,
poz. 253) zarzàdza si´, co nast´puje:
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§ 1. Op∏at´ b´dàcà warunkiem wyrejestrowania po-
jazdu, w przypadku udokumentowanej trwa∏ej i zupe∏-
nej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa w∏a-
snoÊci, ustala si´ wed∏ug nast´pujàcego wzoru algo-
rytmu:

O = W x R + 2 x S + 0,5 x M

gdzie oznaczenie poszczególnych symboli jest nast´-
pujàce:

1) O — ∏àczna kwota op∏aty b´dàca warunkiem wyre-
jestrowania pojazdu w przypadku udokumentowa-
nej trwa∏ej i zupe∏nej utraty pojazdu bez zmiany
w zakresie prawa w∏asnoÊci,

2) W — wspó∏czynnik b´dàcy mno˝nikiem op∏aty za
wydanie dowodu rejestracyjnego, uzale˝niony od
rodzaju pojazdu i wynoszàcy:
a) 1,5 — dla motorowerów,
b) 2,0 — dla motocykli i przyczep,
c) 4,0 — dla ciàgników rolniczych i pojazdów samo-

chodowych o masie w∏asnej poni˝ej 3,5 tony,
d) 6,0 — dla pojazdów smochodowych o masie po-

wy˝ej 3,5 tony,

3) R — równowartoÊç op∏aty pobieranej za wydanie
dowodu rejestracyjnego pojazdu, okreÊlonej na
podstawie odr´bnych przepisów,

4) S — stawka op∏aty za umieszczenie zu˝ytego lub
nienadajàcego si´ do u˝ytkowania pojazdu na sk∏a-
dowisku odpadów, okreÊlona na podstawie odr´b-
nych przepisów,

5) M — maksymalna stawka grzywny w post´powa-
niu mandatowym, okreÊlona na podstawie odr´b-
nych przepisów.

§ 2. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 1 grudnia 2000 r.
w sprawie wysokoÊci op∏aty b´dàcej warunkiem wyre-
jestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej
trwa∏ej i zupe∏nej utraty pojazdu (Dz. U. Nr 115,
poz. 1211).

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik


