
Patronat Instytutu Transportu Samochodowego nad Stacjami Kontroli Pojazdów 

1 

Lp 
(tabeli 
opłat) 

Wyszczególnienie Opłata w zł Wpis do rejestru 

4 
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie 

uzasadnionego przypuszczenia, Ŝe zagraŜa bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony 
środowiska: 

  

4.1 
określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za kaŜde określone warunki techniczne lub badany układ czy 

zespół pojazdu) 
20 

4.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94 

4.3 dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51 

Sposób naliczania opłat 

 

 

Rodzaj badania wg. Dz.U.  z dnia 07.09.2012 r. Poz. 996 w 
sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań 

technicznych pojazdów oraz wzorów stosowanych przy tych 
badaniach 

Zakres badania wg. Dz. U.  z dnia 
07.09.2012 r. Poz. 996 w sprawie 

zakresu i sposobu przeprowadzania 
badań technicznych pojazdów oraz 

wzorów stosowanych przy tych 
badaniach 

Części 
składowe opłaty 
za badanie wg. 
pozycji tabeli 

opłat 

Przykład 
opłaty dla 

pojazdów z 
pkt. 1.2 

tabeli opłat 

Ustalenie 
następnego 
terminu OBT  

Ilość 
wpisów 

do 
rejestru 

I 

Badanie dodatkowe pojazdu skierowanego przez organ kontroli 
ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, 

Ŝe zagraŜa bezpieczeństwu lub narusza wymagania 
ochrony środowiska  (Dz.U. Poz. 996 § 3 ust. 1 pkt. 1) 

gg      
odpowiednio do stwierdzonych usterek 

4.1 x ilość 
usterek 

20 do max 
98 

nie 1 

nie 1 

II 

Badanie dodatkowe pojazdu skierowanego przez organ kontroli 
ruchu drogowego, który uczestniczył w wypadku drogowym, 

w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne 
konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy, z zastrzeŜeniem pkt 

4, lub noszącego ślady uszkodzeń albo którego stan 
techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych 

konstrukcji pojazdu, mogące stwarzać zagroŜenie dla 
bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz.U. Poz. 996 § 3 ust. 1 

pkt. 2) 

pkt. 0-10
1)

 działu I załącznika nr 1 + dział 
I załącznika nr 2 

1 + 4.2 
98 + 94 
=192 

tak
 

2
2) 

III 

Badanie dodatkowe pojazdu skierowanego przez organ kontroli 
ruchu drogowego, którego dane techniczne są niezgodne ze 
stanem faktycznym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ustawa Prawo 
o ruchu drogowym art. 132 ust. 1 pkt 7 oraz Dz.U. Poz. 996 §3 

ust. 1 pkt. 3) 

wg. skierowania, wniosku w sposób 
określony w pkt 0 działu I załącznika nr 1 

4.3 51 nie 1 

Uwagi: 

1) PKT. 0-10 DZIAŁU I ZAŁĄCZNIKA NR 1 = ZAKRES OKRESOWEGO BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU 

2) JeŜeli pojazd jest skierowany tak jak w pkt. II a jednocześnie przy okazji wykonywania dodatkowego badania właściciel pojazdu chciałby przedstawić pojazd 

równocześnie do okresowego badania technicznego to diagnosta jest zobowiązany wykonać  w pierwsze kolejności zgodnie z przepisami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, 

art. 81 ust. 11 pkt 1 lit a)) wymienione dodatkowe badania. Po wykonaniu dodatkowego badania  (jak w pkt. II) uprawniony diagnosta wykonuje obowiązkowo 

odpowiedni wpis do rejestru badań technicznych o wykonaniu dodatkowe badania. Wydaje odpowiednie  zaświadczenie, które będzie podstawą do odzyskania 

dowodu rejestracyjnego w Wydziale Komunikacji. Następnie zgodnie z wolą właściciela pojazdu dokonuje drugiego wpisu do rejestru technicznych badań o 

wykonaniu okresowego badania technicznego, które będzie podstawą do późniejszego wpisu kolejnego terminu okresowego badania w dowodzie rejestracyjnym po 

odzyskaniu dowodu rejestracyjnego przez właściciela. Podobnie postępujemy gdy pojazd skierowany jest za brak waŜnego okresowego badania technicznego 
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Lp 
(tabeli 
opłat) 

Wyszczególnienie Opłata w zł Wpis do rejestru 

5 
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, Ŝe 

zagraŜa bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: 
  

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

 20 

5.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94 

Sposób naliczania opłat 

 

 

Rodzaj badania wg. Dz.U.  z dnia 07.09.2012 r. Poz. 996 w 
sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań 

technicznych pojazdów oraz wzorów stosowanych przy tych 
badaniach 

Zakres badania wg. Dz. U.  z dnia 
07.09.2012 r. Poz. 996 w sprawie 

zakresu i sposobu przeprowadzania 
badań technicznych pojazdów oraz 

wzorów stosowanych przy tych 
badaniach 

Części 
składowe opłaty 
za badanie wg. 
pozycji tabeli 

opłat 

Przykład 
opłaty dla 

pojazdów z 
pkt. 1.2 

tabeli opłat 

Ustalenie 
następnego 
terminu OBT 

Ilość 
wpisów 

do 
rejestru 

I 

Badanie dodatkowe pojazdu skierowanego przez starostę albo 
na wniosek posiadacza pojazdu, jeŜeli z dokumentów 
wymaganych do jego rejestracji wynika, Ŝe narusza 

wymagania ochrony środowiska (Dz.U. Poz. 996 §3 ust. 1 
pkt. 4) 

pkt. 8.1, 8.2, 8.3 działu I załącznika nr 1 5.1 x 1 do 3 20 do 60 nie 1 

nie 1 

II 

Badanie dodatkowe pojazdu skierowanego przez starostę albo 
na wniosek posiadacza pojazdu, jeŜeli z dokumentów 

wymaganych do jego rejestracji wynika, Ŝe uczestniczył on w 
wypadku drogowym (Dz.U. Poz. 996 §3 ust. 1 pkt. 4) 

pkt. 0-10
1)

 działu I załącznika nr 1 + dział 
I załącznika nr 2 

1 + 5.2 
98 + 94 
=192 

tak 2
2) 
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Lp 
(tabeli 
opłat) 

Wyszczególnienie Opłata w zł Wpis do rejestru 

6 Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:   

6.2 który ma być uŜywany jako taksówka osobowa lub bagaŜowa (za warunki dodatkowe) 42 

6.3 który ma być uŜywany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50 

6.4 który ma być uŜywany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85 

6.5 autobusu, który moŜe poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) 126 

6.6 do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48 

Sposób naliczania opłat dla ww. pojazdów, które przyjechały po raz pierwszy na badanie dodatkowe, a posiadają waŜne badanie okresowe 

 

 

Rodzaj badania wg. Dz.U.  z dnia 07.09.2012 r. Poz. 996 w 
sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań 

technicznych pojazdów oraz wzorów stosowanych przy tych 
badaniach 

Zakres badania wg. Dz. U.  z dnia 
07.09.2012 r. Poz. 996 w sprawie 

zakresu i sposobu przeprowadzania 
badań technicznych pojazdów oraz 

wzorów stosowanych przy tych 
badaniach 

Części 
składowe opłaty 
za badanie wg. 
pozycji tabeli 

opłat 

Przykład 
opłaty dla 

pojazdów z 
pkt. 1.2 

tabeli opłat 

Ustalenie 
następnego 
terminu OBT  

Ilość 
wpisów 

do 
rejestru 

I 

Badanie dodatkowe pojazdu, który ma być uŜywany jako 
taksówka – obejmuje sprawdzenie i ocenę spełnienia 

dodatkowych warunków technicznych (Dz.U. Poz. 996 §3 ust. 
1 pkt. 6) 

pkt 0 działu I załącznika nr 1 + pkt 3 
działu I załącznika nr 2 

6.2 42 

Zgodnie z 
ustawą, jeśli 

nastąpi 
zmiana 

terminu OBT 

1 

II 
Badanie dodatkowe pojazdu, uprzywilejowanego – obejmuje 

sprawdzenie i ocenę spełnienia dodatkowych warunków 
technicznych(Dz.U. Poz. 996 §3 ust. 1 pkt. 7) 

pkt 0 działu I załącznika nr 1 + pkt 4 
działu I załącznika nr 2 

6.3 50 

Zgodnie z 
ustawą, jeśli 

nastąpi 
zmiana 

terminu OBT 

1 

III 
Badanie dodatkowe pojazdu odpowiednio przystosowanego 

lub wyposaŜonego zgodnie z przepisami o przewozie 
towarów niebezpiecznych (Dz.U. Poz. 996 §3 ust. 1 pkt. 9) 

pkt 0 działu I załącznika nr 1 do 
rozporządzenia + pkt 6 działu I 

załącznika nr 2 
6.4 85 

Zgodnie z 
ustawą, jeśli 

nastąpi 
zmiana 

terminu OBT 

1 

IV 

Badanie dodatkowe pojazdu autobusu, którego 
dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze 

ekspresowej wynosi 100 km/h, co do zgodności z do-
datkowymi warunkami technicznymi (Dz.U. Poz. 996 §3 ust. 1 

pkt. 13) 

pkt 0, 9.1–9.5 i 9.7–9.9 działu I 
załącznika nr 1 + pkt 8 działu I załącznika 

nr 2 
6.5 126 

Zgodnie z 
ustawą, jeśli 

nastąpi 
zmiana 

terminu OBT 

1 

V 

Badanie dodatkowe pojazdu do nauki jazdy, pojazdu do 
przeprowadzania egzaminu państwowego – obejmuje 
sprawdzenie i ocenę spełnienia dodatkowych warunków 

technicznych (Dz.U. Poz. 996 §3 ust. 1 pkt. 8) 

pkt 0 działu I załącznika nr 1 + pkt 5 
działu I załącznika nr 2 

6.6 48 

Zgodnie z 
ustawą, jeśli 

nastąpi 
zmiana 

terminu OBT 

1 
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Lp 
(tabeli 
opłat) 

Wyszczególnienie Opłata w zł Wpis do rejestru 

6 Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:   

6.2 który ma być uŜywany jako taksówka osobowa lub bagaŜowa (za warunki dodatkowe) 42 

6.3 który ma być uŜywany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50 

6.4 który ma być uŜywany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85 

6.5 autobusu, który moŜe poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) 126 

6.6 do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48 

Sposób naliczania opłat dla ww. pojazdów, które przyjechały na badanie okresowe 

 

 

Rodzaj badania wg. Dz.U.  z dnia 07.09.2012 r. Poz. 996 w 
sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań 

technicznych pojazdów oraz wzorów stosowanych przy tych 
badaniach 

Zakres badania wg. Dz. U.  z dnia 
07.09.2012 r. Poz. 996 w sprawie 

zakresu i sposobu przeprowadzania 
badań technicznych pojazdów oraz 

wzorów stosowanych przy tych 
badaniach 

Części 
składowe opłaty 
za badanie wg. 
pozycji tabeli 

opłat 

Przykład 
opłaty dla 

pojazdów z 
pkt. 1.2 

tabeli opłat 

Ustalenie 
następnego 
terminu OBT  

Ilość 
wpisów do 

rejestru 

I 

Badanie dodatkowe pojazdu, który ma być uŜywany jako 
taksówka – obejmuje sprawdzenie i ocenę spełnienia 

dodatkowych warunków technicznych (Dz.U. Poz. 996 §3 ust. 
1 pkt. 6) 

pkt 0 działu I załącznika nr 1 + pkt 3 
działu I załącznika nr 2 + pkt. 0-10 działu 

I załącznika nr 1 
6.2 + 1 

42 + 98 = 
140 

tak 2 

II 
Badanie dodatkowe pojazdu uprzywilejowanego – obejmuje 

sprawdzenie i ocenę spełnienia dodatkowych warunków 
technicznych(Dz.U. Poz. 996 §3 ust. 1 pkt. 7) 

pkt 0 działu I załącznika nr 1 + pkt 4 
działu I załącznika nr 2 + pkt. 0-10 działu 

I załącznika nr 1 
6.3 + 1 

50 + 98 = 
148 

tak 2 

III 
Badanie dodatkowe pojazdu odpowiednio przystosowanego 

lub wyposaŜonego zgodnie z przepisami o przewozie 
towarów niebezpiecznych (Dz.U. Poz. 996 §3 ust. 1 pkt. 9) 

pkt 0 działu I załącznika nr 1 do 
rozporządzenia + pkt 6 działu I 

załącznika nr 2 + pkt. 0-10 działu I 
załącznika nr 1 

1 + 6.4 
98 + 85 = 

183 
tak 2 

IV 

Badanie dodatkowe pojazdu autobusu, którego 
dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze 

ekspresowej wynosi 100 km/h, co do zgodności z do-
datkowymi warunkami technicznymi (Dz.U. Poz. 996 §3 ust. 1 

pkt. 13) 

pkt 0 działu I załącznika nr 1 + pkt 5 
działu I załącznika nr 2 + pkt. 0-10 działu 

I załącznika nr 1 
6.5 + 1 

126 + 98 = 
224 

tak 2 

V 

Badanie dodatkowe pojazdu do nauki jazdy, pojazdu do 
przeprowadzania egzaminu państwowego – obejmuje 
sprawdzenie i ocenę spełnienia dodatkowych warunków 

technicznych (Dz.U. Poz. 996 §3 ust. 1 pkt. 8) 

 
pkt 0, 9.1–9.5 i 9.7–9.9 działu I 
załącznika nr 1 + pkt 8 działu I 

załącznika nr 2 + pkt. 0-10 działu I 
załącznika nr 1 

 

6.6 + 1 
48 + 98 = 

146 
tak 2 
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5 

Lp 
(tabeli 
opłat) 

Wyszczególnienie Opłata w zł Wpis do rejestru 

6 Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:   

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

82 

6.8 o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym /„ubezpieczenie”/ 50 

Sposób naliczania opłat  

 

 

Rodzaj badania wg. Dz.U.  z dnia 07.09.2012 r. Poz. 996 w 
sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań 

technicznych pojazdów oraz wzorów stosowanych przy tych 
badaniach 

Zakres badania wg. Dz. U.  z dnia 
07.09.2012 r. Poz. 996 w sprawie 

zakresu i sposobu przeprowadzania 
badań technicznych pojazdów oraz 

wzorów stosowanych przy tych 
badaniach 

Części 
składowe opłaty 
za badanie wg. 
pozycji tabeli 

opłat 

Przykład 
opłaty dla 

pojazdów z 
pkt. 1.2 

tabeli opłat 

Ustalenie 
następnego 
terminu OBT  

Ilość 
wpisów do 

rejestru 

nie 1 

I 

Badanie dodatkowe pojazdu, w którym dokonano zmian 
konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących 
zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym - jeŜeli zmiany 

konstrukcyjne lub wymiana elementów powodujących zmianę 
danych w dowodzie rejestracyjnym nie mają wpływu na 

działanie układu kierowniczego, skuteczność tłumienia 
zawieszenia oraz ustawienie kół jezdnych (Dz.U. Poz. 996 

§3 ust. 1 pkt. 5) 

w sposób określony dla okresowego 
badania technicznego pojazdu + dział II 
załącznika nr 2 + sporządzenie opisu 

zmian dokonanych w pojeździe zgodnie 
z załącznikiem nr 5 

1 + 6.7 
98 + 82 = 

180 

tak 2
2) 

nie 1 

II 

Badanie dodatkowe pojazdu, w którym dokonano zmian 
konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących 
zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym - jeŜeli zmiany 

konstrukcyjne lub wymiana elementów powodujących zmianę 
danych w dowodzie rejestracyjnym mają wpływ na działanie 
układu kierowniczego, skuteczność tłumienia zawieszenia 
oraz ustawienie kół jezdnych (Dz.U. Poz. 996 §3 ust. 1 pkt. 

5) 

w sposób określony dla okresowego 
badania technicznego pojazdu + pkt 1–2 

działu I załącznika nr 2 + dział II 
załącznika nr 2 + sporządzenie opisu 

zmian dokonanych w pojeździe zgodnie 
z załącznikiem nr 5 

1 + 4.2 + 6.7 
98 + 94 + 
82 = 274 

tak 2
2) 

III 

Badanie dodatkowe pojazdu, w którym została dokonana 
naprawa wynikająca ze zdarzenia powodującego 

odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej 
umowy ubezpieczenia określonego w grupach 3 i 10 działu II 
załącznika do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 

ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, z późn. zm.) 
w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub 
kierowniczego mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu 

drogowego (Dz.U. Poz. 996 §3 ust. 1 pkt. 10) 

pkt 0–2 i 5–6 działu I załącznika nr 1 + 
pkt 1 działu I załącznika nr 2, 

odpowiednio do zakresu naprawy 
6.8 50 nie 1 
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Lp 
(tabeli 
opłat) 

Wyszczególnienie Opłata w zł Wpis do rejestru 

6 Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:   

- skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego 
rejestracji 

60 
6.9 

- skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeŜeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, Ŝe 
uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska 

94 

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

94 

Sposób naliczania opłat 

 

 
Rodzaj badania wg. Dz.U.  z dnia 07.09.2012 r. Poz. 996 w 

sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych 
pojazdów oraz wzorów stosowanych przy tych badaniach 

Zakres badania wg. Dz. U.  z dnia 
07.09.2012 r. Poz. 996 w sprawie zakresu 

i sposobu przeprowadzania badań 
technicznych pojazdów oraz wzorów 

stosowanych przy tych badaniach 

Części składowe 
opłaty za 

badanie wg. 
pozycji tabeli 

opłat 

Przykład 
opłaty dla 

pojazdów z 
pkt. 1.2 

tabeli opłat 

Ustalenie 
następnego 

terminu 
OBT  

Ilość 
wpisów 

do 
rejestru 

I 

Badanie dodatkowe pojazdu skierowanego przez starostę albo 
na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub 

ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji (Dz.U. Poz. 
996 §3 ust. 1 pkt. 3) 

ustalenie danych pojazdu określonych 
przez starostę w skierowaniu lub przez 

posiadacza pojazdu we wniosku, w 
sposób określony w pkt 0 działu I 

załącznika nr 1 

6.9 60 nie 1 

nie 1 
Badanie dodatkowe pojazdu skierowanego przez starostę albo 

na wniosek posiadacza pojazdu, jeŜeli z dokumentów 
wymaganych do jego rejestracji wynika, Ŝe uczestniczył on w 

wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony 
środowiska (Dz.U. Poz. 996 §3 ust. 1 pkt. 4) 

w sposób określony w pkt 0–10 działu I 
załącznika nr 1 i w dziale I załącznika nr 2 

1 + 6.9 
98 + 94 
=192 

tak 2
2)

 
II 

w przypadku pojazdów, w których stwierdzono wyłącznie 
naruszenie wymagań ochrony środowiska (Dz.U. Poz. 996 §3 

ust. 1 pkt. 4) 
pkt. 8.1, 8.2, 8.3 działu I załącznika nr 1 5.1 x 1 do 3 20 do 60 nie 1 

nie 1 

III 

Badanie dodatkowe pojazdu, w którym w trakcie badania 
technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenie 
elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać 

zagroŜenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz.U. Poz. 
996 §3 ust. 1 pkt. 11) 

w sposób określony w pkt 0–10 działu I 
załącznika nr 1 i w dziale I załącznika nr 2 

odpowiednio do stwierdzonych usterek 
6.10 94 

tak 2 
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Lp 
(tabeli 
opłat) 

Wyszczególnienie Opłata w zł Wpis do rejestru 

6 Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:   

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

6.12 
dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących 
międzynarodowego transportu drogowego 

120 

Sposób naliczania opłat 

 

 
Rodzaj badania wg. Dz.U.  z dnia 07.09.2012 r. Poz. 996 w 

sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych 
pojazdów oraz wzorów stosowanych przy tych badaniach 

Zakres badania wg. Dz. U.  z dnia 
07.09.2012 r. Poz. 996 w sprawie zakresu 

i sposobu przeprowadzania badań 
technicznych pojazdów oraz wzorów 

stosowanych przy tych badaniach 

Części składowe 
opłaty za 

badanie wg. 
pozycji tabeli 

opłat 

Przykład 
opłaty dla 

pojazdów z 
pkt. 1.2 

tabeli opłat 

Ustalenie 
następnego 

terminu 
OBT  

Ilość 
wpisów 

do 
rejestru 

Sposób naliczania opłat dla pojazdu, który przyjechał po raz pierwszy na badanie dodatkowe /”VAT”/   

I 

Badanie dodatkowe pojazdu, dla którego określono wymagania 
techniczne w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy z dnia 
15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od 
towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. Poz. 

996 §3 ust. 1 pkt. 10) 

w sposób określony w pkt 0 działu I 
załącznika nr 1 + pkt 7 działu I załącznika 

nr 2 
6.11 50 nie 1 

Sposób naliczania opłat ww. pojazdu /„VAT”/, który przyjechał na badanie okresowe   

II 

Badanie okresowe pojazdu , dla którego określono wymagania 
techniczne w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy z dnia 
15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od 
towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. Poz. 

996 §3 ust. 1 pkt. 10) 

pkt. 0-10
1)

 działu I załącznika nr 1+ pkt 7 
działu I załącznika nr 2 

1+6.11 
98 + 50 = 

148 
tak 2 

III 

Badanie dodatkowe pojazdu, dla którego określono dodatkowe 
wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach 

dotyczących międzynarodowego transportu drogowego 
(Dz.U. Poz. 996 §3 ust. 1 pkt. 14) 

w sposób określony w pkt 0 działu I 
załącznika nr 1 + pkt 9 działu I załącznika 

nr 2 
6.12 120 nie 1 
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Lp 
(tabeli 
opłat) 

Wyszczególnienie Opłata w zł Wpis do rejestru 

1 Okresowe badanie techniczne (badanie specjalistyczne):   

1.15 pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) 63 

Sposób naliczania opłat 

 

 
Rodzaj badania wg. Dz.U.  z dnia 07.09.2012 r. Poz. 996 w 

sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych 
pojazdów oraz wzorów stosowanych przy tych badaniach 

Zakres badania wg. Dz. U.  z dnia 
07.09.2012 r. Poz. 996 w sprawie zakresu 

i sposobu przeprowadzania badań 
technicznych pojazdów oraz wzorów 

stosowanych przy tych badaniach oraz 
Dz. U. Nr. 32 z dnia 26.02.2003 r. 

Poz.262 z późn. zm w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich 

niezbędnego wyposaŜenia 

Części składowe 
opłaty za 

badanie wg. 
pozycji tabeli 

opłat 

Przykład 
opłaty dla 

pojazdów z 
pkt. 1.2 

tabeli opłat 

Ustalenie 
następnego 

terminu 
OBT  

Ilość 
wpisów 

do 
rejestru 

I 
Badanie okresowe pojazdu przystosowanego do zasilania 

gazem (Dz.U. Poz. 996 §2 ust. 1 pkt. 4) 

pkt 0–10 działu I załącznika nr 1 (Dz. U.  z 
dnia 07.09.2012 r. Poz. 996) + §41 (Dz. U. 

Nr. 32 z dnia 26.02.2003 r. Poz.262 z 
późn. zm) 

1 + 1.15 
98 + 63 = 

161 
tak 1 
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Lp 
(tabeli 
opłat) 

Wyszczególnienie Opłata w zł Wpis do rejestru 

7 
Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności 

przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów: 
  

7.2 
czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na 

drodze 
21 

7.3 
czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów cięŜarowych przystosowanych do 

przewozu osób 
48 

7.4 
czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego uŜywanego w komunikacji 

miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej 
41 

7.5 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego 41 

Sposób naliczania opłat 

 

 
Rodzaj badania wg. Dz.U.  z dnia 07.09.2012 r. Poz. 996 w 

sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych 
pojazdów oraz wzorów stosowanych przy tych badaniach 

Zakres badania wg. Dz. U.  z dnia 
07.09.2012 r. Poz. 996 w sprawie zakresu 

i sposobu przeprowadzania badań 
technicznych pojazdów oraz wzorów 

stosowanych przy tych badaniach oraz 
Dz. U. Nr. 32 z dnia 26.02.2003 r. 

Poz.262 z późn. zm w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich 

niezbędnego wyposaŜenia 

Części składowe 
opłaty za 

badanie wg. 
pozycji tabeli 

opłat 

Przykład 
opłaty dla 

pojazdów z 
pkt. 1.2 

tabeli opłat 

Ustalenie 
następnego 

terminu 
OBT  

Ilość 
wpisów 

do 
rejestru 

I 
Badanie okresowe pojazdu przeznaczonego do wykonywania 

czynności na drodze (Dz.U. Poz. 996 §2 ust. 1 pkt. 4) 

w pkt 0–10 działu I załącznika nr 1 (Dz. U.  
z dnia 07.09.2012 r. Poz. 996) + §38 i §39 

(Dz. U. Nr. 32 z dnia 26.02.2003 r. 
Poz.262 z późn. zm) 

1 + 7.2 
98 + 21 = 

119 
tak 1 

II 
Badanie okresowe pojazdu cięŜarowego przystosowanego do 

przewozu osób (Dz.U. Poz. 996 §2 ust. 1 pkt. 4) 

w pkt 0–10 działu I załącznika nr 1 (Dz. U.  
z dnia 07.09.2012 r. Poz. 996) + §40 (Dz. 
U. Nr. 32 z dnia 26.02.2003 r. Poz.262 z 

późn. zm) 

1 + 7.3 
98 + 48 = 

146 
tak 1 

III 
Badanie okresowe autobusu miejskiego uŜywanego w 

komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej (Dz.U. Poz. 
996 §2 ust. 1 pkt. 4) 

w pkt 0–10 działu I załącznika nr 1 (Dz. U.  
z dnia 07.09.2012 r. Poz. 996) + §17, §18, 

§19, §20, §21  (Dz. U. Nr. 32 z dnia 
26.02.2003 r. Poz.262 z późn. zm) 

1 + 7.4 
98 + 41 = 

139 
tak 1 

IV 
Badanie okresowe autobusu szkolnego (Dz.U. Poz. 996 §2 ust. 

1 pkt. 4) 

w pkt 0–10 działu I załącznika nr 1 (Dz. U.  
z dnia 07.09.2012 r. Poz. 996) + §22  (Dz. 
U. Nr. 32 z dnia 26.02.2003 r. Poz.262 z 

późn. zm) 

1 + 7.5 
98 + 41 = 

139 
tak 1 
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Lp 
(tabeli 
opłat) 

Wyszczególnienie Opłata w zł Wpis do rejestru 

7 
Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności 

przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów: 
  

7.1 prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 35 

Sposób naliczania opłat dla ww. pojazdu, który przyjechał po raz pierwszy na badanie 

 

 
Rodzaj badania wg. Dz.U.  z dnia 07.09.2012 r. Poz. 996 w 

sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych 
pojazdów oraz wzorów stosowanych przy tych badaniach 

Zakres badania wg. Dz. U.  z dnia 
07.09.2012 r. Poz. 996 w sprawie zakresu 

i sposobu przeprowadzania badań 
technicznych pojazdów oraz wzorów 

stosowanych przy tych badaniach 

Części składowe 
opłaty za 

badanie wg. 
pozycji tabeli 

opłat 

Przykład 
opłaty dla 

pojazdów z 
pkt. 1.2 

tabeli opłat 

Ustalenie 
następnego 

terminu 
OBT  

Ilość 
wpisów 

do 
rejestru 

I 

Badanie polegające na sprawdzeniu prawidłowości 
przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia 

przyczepy (Dz.U. Poz. 1137 art. 71 ust. 4 i 4a oraz Dz.U. Poz. 
996 §6 ust. 8) 

załącznik nr 1 pkt. 6.1.10, 10.6 (Dz. U.  z 
dnia 07.09.2012 r. Poz. 996) + §41 (Dz. U. 

Nr. 32 z dnia 26.02.2003 r. Poz.262 z 
późn. zm) 

7.1 35 nie 1 

Sposób naliczania opłat dla ww. pojazdu, który przyjechał po raz kolejny (z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym) na badanie okresowe  

II 
Badanie okresowe pojazdu silnikowego przystosowanego do 
ciągnięcia przyczepy (Dz.U. Poz. 1137 art. 71 ust. 4 i 4a oraz 

Dz.U. Poz. 996 §6 ust. 8) 

pkt 0–10 działu I załącznika nr 1
*
  

 
1 98 tak 1 

*   
- przy załoŜeniu, Ŝe pojazd nie podlega sprawdzeniu innych warunków dodatkowych 

Uwagi: 

W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: "przystosowany do ciągnięcia przyczepy" lub 

"HAK" nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli. 
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Lp 
(tabeli 
opłat) 

Wyszczególnienie Opłata w zł Wpis do rejestru 

7 
Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności 

przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów: 
  

7.6 wykonanie numeru nadwozia 49 

7.8 wykonanie tabliczki i jej umieszczenie 36 

7.9 sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych 82 

7.10 
pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., 

związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy
* 

255 

Sposób naliczania opłat 

 

 Rodzaj czynności  Sposób i tryb 

Części składowe 
opłaty za 

badanie wg. 
pozycji tabeli 

opłat 

Przykład 
opłaty dla 

pojazdów z 
pkt. 1.2 

tabeli opłat 

Ustalenie 
następnego 

terminu 
OBT  

Ilość 
wpisów 

do 
rejestru 

I 
Czynność administracyjna polegająca na wykonaniu numeru 
nadwozia na podstawie decyzji organu rejestrującego (Dz.U. 
Poz. 1137 ustawa Prawo o ruchu drogowym art. 66a ust. 2) 

Wg. rozporządzenia MI z dnia 21.10.2011 
r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz 

trybu nadawania i umieszczenia w 
pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz.U. z 

2011r., Nr. 236, poz. 1401) 

7.6 49 nie 1 

II 

Czynność administracyjna polegająca na wykonaniu i 
umieszczeniu tabliczki znamionowej na podstawie decyzji 
organu rejestrującego (Dz.U. z 2011 r., Nr. 236, poz. 1401 

rozporządzenia MI z dnia 21.10.2011 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczenia w 

pojazdach cech identyfikacyjnych § 4 ust. 2) 

Wg. rozporządzenia MI z dnia 21.10.2011 
r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz 

trybu nadawania i umieszczenia w 
pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz.U. z 

2011r., Nr. 236, poz. 1401) 

7.8 36 nie 1 

III 

Czynność polegająca na sporządzenie opinii (na wniosek 
właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków 

technicznych (Dz.U. nr 223 z dnia 14 października 2004 r., poz. 
2261 z późniejszymi zmianami) 

Samodzielny opis w rubryce „uwagi” 
„zaświadczenia” wykonany przez 

uprawnionego diagnostę 
7.9 82 nie 1 

IV 

Czynność polegająca na pomiarze prawidłowości 
rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego 

pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z 
zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy (Dz.U. nr 223 z dnia 

14 października 2004 r., poz. 2261 z późniejszymi zmianami) 

Czynność bez podstawy prawnej 7.10 255 nie 1 

*   
- opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposaŜone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia 

samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy. 
 


