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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie szczegó∏owego sposobu obliczania niektórych kosztów wydalenia cudzoziemca
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 100 ust. 2 ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r.
Nr 234, poz. 1694 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818
i Nr 165, poz. 1170) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy sposób
obliczania nast´pujàcych kosztów wydalenia cudzo-
ziemca z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) przejazdu cudzoziemca do granicy albo do granicy
paƒstwa, do którego cudzoziemiec si´ udaje lub
zostaje doprowadzony, lub do portu lotniczego al-
bo morskiego tego paƒstwa;

2) zwiàzanych z doprowadzeniem cudzoziemca;

3) pobytu w strze˝onym oÊrodku lub areszcie w celu
wydalenia;

4) pobrania odcisków linii papilarnych oraz wykona-
nia fotografii zaliczanych do kosztów wydalenia.

§ 2. Koszty wydalenia cudzoziemca, o których mo-
wa w § 1 pkt 1 i 2, oblicza si´ wed∏ug wzoru:

(K × S) + D
—————— + B + Z = W

L

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest nast´pu-
jàce:

W — koszty wydalenia cudzoziemca, o których mowa
w § 1 pkt 1 i 2,

K — iloÊç przejechanych kilometrów,
S — koszt eksploatacji pojazdu za kilometr przebie-

gu, ustalony w stawce maksymalnej dla danego
rodzaju pojazdu, na podstawie przepisów
w sprawie wysokoÊci oraz warunków ustalania

nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikowi za-
trudnionemu w paƒstwowej lub samorzàdowej
jednostce sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y
s∏u˝bowej na obszarze kraju lub poza granicami
kraju,

D — koszty podró˝y s∏u˝bowej doprowadzajàcych
do granicy obliczane na podstawie przepisów
w sprawie wysokoÊci oraz warunków ustalania
nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikowi za-
trudnionemu w paƒstwowej lub samorzàdowej
jednostce sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y
s∏u˝bowej na obszarze kraju lub poza granicami
kraju,

B — koszt biletu lotniczego, kolejowego, autobuso-
wego lub biletu na inny Êrodek transportu,

Z — koszt wy˝ywienia i zakwaterowania cudzoziem-
ca podczas przejazdu do granicy albo do grani-
cy paƒstwa, do którego cudzoziemiec si´ udaje
lub zostaje doprowadzony, lub do portu lotni-
czego albo morskiego tego paƒstwa,

L — liczba osób doprowadzanych.

§ 3. Koszty pobytu cudzoziemca w strze˝onym
oÊrodku lub areszcie w celu wydalenia okreÊla si´
w formie rycza∏tu w wysokoÊci:

1) 25 z∏ za jeden dzieƒ pobytu w strze˝onym oÊrodku;

2) 40 z∏ za jeden dzieƒ pobytu w areszcie w celu wy-
dalenia.

§ 4. Koszty pobrania odcisków linii papilarnych
oraz koszty wykonania fotografii okreÊla si´ w formie
rycza∏tu w wysokoÊci:

1) 1,95 z∏ za pobranie odcisków linii papilarnych;

2) 0,80 z∏ za sporzàdzenie fotografii.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
G. Schetyna

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

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó-
∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr Nr 216, poz. 1604).


