


Lp. Wyszczególnienie
Opłata w zł (zawiera 
podatek od towarów 

i usług VAT)
1 2 3

4 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego 
w razie uzasadnionego przypuszczenia , że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza 
wymagania ochrony środowiska

4.1 określone usterki techniczne , warunki techniczne 
(osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół 
pojazdu)4) 20 , 00

4.2 po wypadku , kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94 , 00
4.3 dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51 , 00
5 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego

przypuszczenia , że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania
ochrony środowiska:

5.1 co do którego zachodzi podejrzenie , że nie spełnia określonych warunków 
technicznych 3)

20 , 00

5.2 po wypadku , kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94 , 00
6 Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:

6.2 który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa
(za warunki dodatkowe)

42.00

6.3 który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50 , 00
6.4 który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych

(za badanie specjalistyczne)
85 , 00

6.5 autobusu , który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h
(za badanie specjalistyczne)

126 , 00

6.6 do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego
(za warunki dodatkowe)

48 , 00

6.7 w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów 
powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym

82 , 00

6.8 o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
- Prawo o ruchu drogowym

50 , 00

6.9 skierowanego przez 
starostę lub na wniosek 
posiadacza pojazdu

w celu identyfikacji lub ustalenia danych 
niezbędnych do jego rejestracji 60 , 00
jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji 
wynika , że uczestniczył on w wypadku drogowym 
lub narusza wymagania ochrony środowiska 94 , 00

6.10 w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub 
naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu , mogących stwarzać 
zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego 94 , 00

6.11 pojazd , o którym mowa w art. 81 ust 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
- Prawo o ruchu drogowym 50 , 00

6.12 dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowym 
porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego 120 , 00

7 Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz 
pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów

7.1 prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego dociągnięcia przyczepy 1) 35 , 00
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