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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 9 lutego 2010 r.

w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 
2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr 143, 
poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)  wysokość opłat za wydanie dokumentu paszporto-
wego, zwanych dalej „opłatą”;

2) tryb uiszczania opłaty;

3)  tryb zwrotu opłaty w przypadku wydania decyzji 
o unieważnieniu dokumentu paszportowego.

§ 2. 1. Za wydanie paszportu pobiera się opłatę 
w wysokości 140 zł.

2. Za wydanie drugiego paszportu, o którym mo-
wa w art. 22 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumen-
tach paszportowych, pobiera się opłatę w wysokości 
280 zł.

3. Za wydanie paszportu osobom małoletnim, któ-
re w dniu złożenia wniosku nie ukończyły 13. roku ży-
cia, pobiera się opłatę w wysokości 60 zł.

§ 3. Za wydanie paszportu tymczasowego pobiera 
się opłatę w wysokości 30 zł.

§ 4. Opłatę wpłaca się do kasy właściwego organu 
paszportowego lub na rachunek bankowy tego orga-
nu.

§ 5. Zwrotu opłaty w przypadku wydania decyzji 
o unieważnieniu dokumentu paszportowego dokonu-
je się w kasie organu paszportowego lub na rachunek 
bankowy osoby, której dokument paszportowy został 
unieważniony, po zwróceniu unieważnionego doku-
mentu paszportowego.

§ 6. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie opłat za wydanie 
dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. 
Nr 153, poz. 1091).

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
19 lutego 2010 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2008 r. Nr 32, poz. 192, z 2009 r. Nr 69, poz. 595 i Nr 95, 
poz. 791 oraz z 2010 r. Nr 8, poz. 51.
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