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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 

z dnia 15 grudnia 1998 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności organów dozoru technicznego. 

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 19 listo
pada 1987 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 36, 
poz. 202, z 1995 r. Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, 
poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 64, poz. 406, Nr 88, poz. 554 
i Nr 141, poz. 943) zarządza się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 
10 grudnia 1997 r. w sprawie wysokości opłat za czyn
ności organów dozoru technicznego (Dz. U. Nr 156, 

poz. 1025) załącznik do rozporządzenia otrzymuje 
brzmienie określone w załączniku do niniejszego roz
porządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 1999 r. 

Minister Gospodarki: J. Steinhoff 

Załączn ik do rozporządzen ia Ministra Gospodarki 
z dnia 15 grudnia 1998 r. (poz. 1082) 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ORGANÓW DOZORU TECHNICZNEGO 

1. Opłata roczna z tytułu wykonywania dozoru technicznego nad urządzeniami podlegający
mi dozorowi technicznemu wynosi: 

Parametry Stawka w złotych 
Lp. Rodzaj urządzenia tech- techniczne 

nicznego lub praco-
chłonność 62,00 186,00 341 ,00 496,00 62,00 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Urządzenia ciśnieniowe 

1 Kotły parowe, cieczowe pow.ogrzew. do 10 powyżej powyżej powyżej za każde 
i przepływowe wm 2 10 do 25 25 do 125 125 do 1000 dalsze 1000 

2 Autoklawy poj. w m3 do 5 powyżej powyżej - za każde 
5 do 25 25 do 100 dalsze 100 

3 Zbiorniki stałe poj. w m3 do 5 powyżej powyżej za każde 
i wymienniki ciepła 5 do 25 25 do 100 - dalsze 100 

4 Zbiorniki poj. w m3 do 5 powyżej powyżej powyżej za każde 
do magazynowania 5 do 25 25 do 100 100 do 1000 dalsze 1000 
materiałów 
niebezpiecznych: 
bezciśnieniowe 
oraz o ciśnieniu nie 
wyższym niż 0,07 MPa 

5 Zbiorniki sprężonego poj. w m3 do 2 - - - -
powietrza w pojazdach 
szynowych 
i samochodowych 

6 Zbiorniki przenośne poj. w m3 do 5 powyżej powyżej - -
(bez butli) 5 do 25 25 do 100 

7 Wytwornice acetylenu ładunek do 2 powyżej powyżej powyżej za każde 
karbidu w kg 2 do 5 5 do 10 10 do 50 dalsze 50 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

8 Rurociągi parowe łączące długość do 10C powyżej powyżej powyżej za każde 
kocioł z turbiną w blokach wm da lsze 250 
energetycznych 100 do 250 250 do 500 500 do 750 

9 Zbiorniki transportowe poj. w m3 do 5 powyżej powyżej 25 - -
5 do 25 

Dźwignice 

10 Wciągarki i wciągn iki udźwig do 2 powyżej powyżej - za każde 
w tonach 2 do 15 15dol00 dalsze 50 

11 Suwnice udźwig do 2 powyżej powyżej powyźej za kaźde 
w tonach 2 do 10 10 do 50 50 do 100 da lsze 50 

12 Żurawie udźwig do 2 powyżej powyżej powyżej za każde 
w tonach 2 do 8 8 do 40 40 do 100 dalsze 50 

13 Układnice magazynowe udźwig - - do 3,2 powyżej -
i torowe w tonach 3,2 

14 Dźwigi przeznaczone ilość do 2 powyżej powyżej powyżej 12 -

do pionowego przystanków 2 do 6 6 do 12 
przemieszczania osób 
lub ładunków, z wyjątkiem 
dźwigów budowlanych 

15 Dźwigi budowlane udźwig - do 0,6 powyżej 0,6 - -

w tonach 

16 Wyciągi towarowe udźwig - - do 10 powyżej za każde 
(w tym wyciągi statków) w tonach 10 do 50 dalsze 50 

17 Podesty ruchome udźwig - do 0,5 powyżej 0,5 - -

w tonach 

18 Dźwigi linotorowe udźwig - - do 10 powyżej 10 -
w tonach 

19 Urządzenia służące udźwig - do 10 powyżej powyżej -
do manipulacji w tonach 10 do 100 100 
kontenerami 

Przenośniki 

20 Przenośniki kabi nowe ilość - do 5 powyżej powyżej 12 -
przystanków 5 do 12 

21 Schody ruchome długość - - do 6 powyżej 6 -
wm 

22 Chodniki ruchom e długość - - do 6 powyżej 6 -

wm 

23 Koleje linowe liczba 
(bez badania godzin 
magnetycznego lin) 
1) o ruchu 

sezonowym x19 1 178 - - - -
2) o ruchu 

całorocznym: 
a) towarowe x54 3348 - - - -
b) osobowe: 

- kabinowe x54 3348 - - - -
- krzesełkowe: 

l -osobowe x38 2356 - - - -
więcej n i ż 
l -osobowe x46 2852 
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1 2 3 4 

24 Wyciągi narciarskie: liczba 
godzin 

1) o niskim prowadzeniu 
liny: 
a) bez podpór x5 310 
b) z podporami x8 496 

2) o wysokim 
prowadzeniu liny: 
a) o długości do 750 m 

z orczykiem: 
- 1-osobowym x7 434 
- 2-osobowym x10 620 

b) o długości 
powyżej 750 m x11 682 

2. Opłata roczna z tytułu wykonywania dozoru tech
nicznego w zakładach uprawnionych do: 
a) wytwarzania materiałów, elementów lub urzą

dzeń technicznych bądź dokonywania napraw 
urządzeń technicznych , w zależności od liczby 
zatrudnionych osób bezpośrednio związanych 
z wytwa rzaniem bądź dokonywaniem napraw 
urządzeń, wynosi: 
- do 3 osób - 186,00 zł, 
- od 4 do 8 osób - 558,00 zł, 
- od 9 do 20 osób - 1 364,00 zł, 
- od 21 do 100 osób - 3720,00 zł, 
- powyżej 100 osób - 4 960,00 zł, 

b) wykonywania chemicznego czyszczenia i trawie
nia urządzeń technicznych wynosi 744,00 zł. 

3. Opłata za sprawdzenie przez organy dozoru tech
nicznego kwalifikacji w celu nadania uprawnień 
wynosi: 
a) za sprawdzenie kwalifikacji kandydata na obsłu

gującego urządzenia techniczne (z wyłączeniem 
osób obsługujących urządzenia energetyczne) 
i wydanie zaświadczenia uprawniającego -
62,00 zł, 

b) za sprawdzenie kwalifikacji kandydata na kon
serwującego urządzenia techniczne i wydanie 
zaświadczenia uprawniającego - 124,00 zł, 

c) za sprawdzenie kwalifikacji osoby napełniającej 
zbiorniki przenośne i wydanie zaświadczenia 
uprawniającego - 62,00 zł, 

Lp. 

2 

3 

Wytwórcy urządzeń technicznych, elementów 
i materiałów* 

Zatrudniający do 50 pracowników 

Zatrudniający od 51 do 100 pracowników 

Zatrudniający powyżej 100 pracowników 

5 6 7 8 

- - - -
- - - -

- - - -
- - - -

- - - -

d) za sprawdzenie kwalifikacji kandydata na spa
wacza i wydanie zaświadczenia uprawniające
go: 

- na podstawie egzaminu ponadpodstawowe
go uprawniającego lub rozszerzającego dla 
jednej grupy materiałów, metody spawania 
oraz zakresu grubości, pozycji i rodzaju złącza 
- 248,00 zł, 

- na podstawie egzaminu ponadpodstawowe-
go uprawniającego dla każdej następnej gru
py materiałów, pozycji i rodzaju złącza - do
datkowo - 93,00 zł, 

e) za przedłużenie ważności posiadanych upraw
nień, połączone ze sprawdzeniem kwalifikacji 
spawacza - 124,00 zł, 

f) za wystawienie duplikatu uprawnienia obsługu
jącemu, konserwującemu, napełniającemu lub 
spawaczowi urządzeń technicznych - 31,00 zł. 

4. Stawka za jedną godzinę pracy, za czynności orga
nów dozoru technicznego, dla których nie są prze
widziane opłaty roczne, wynosi 62,00 zł. 

5. Opłata za wystawienie duplikatu książki rewizyjnej 
urządzenia technicznego wynosi 71,00 zł. 

6. Opłata za wydanie dokumentu uprawniającego wy
twórcę zagranicznego wytwarzającego urządzenia 
techniczne, materiały lub elementy, stanowiące 
przedmiot eksportu do Polski, wynosi: 

Uprawnienie 
do wytwarzania 

lub przywrócenie 
uprawnienia 

Przedłużenie 
lub rozszerzenie 

uprawnienia 
do wytwarzania 

stawka w USD 

1000 500 

2000 1000 

3000 1 500 

* Dla wytwórców elementów urządzeń i drobnych urządzeń można w uzasadnionych wypadkach (np. małe dostawy) w drodze negocjacji 
obniżyć stawkę o 50%. 
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7. Opłata za wykonanie czynności organów dozoru 
technicznego, związanych z uprawnieniem wy
twórców zagranicznych, za jeden dzień pracy komi
sji wynosi 1 100 USD. 

8. Opłata za wykonanie czynności organów dozoru 
technicznego na rzecz kontrahenta zagranicznego, 
za które nie pobiera się opłaty ustalonej w pkt 7 za
łącznika, wynosi 60 USD za jedną osobogodzinę. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA 

z dnia 21 grudnia 1998 r. 

w sprawie uznania za rezerwat przyrody. 

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 paź
dziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, 
poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, poz. 
415, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr91, poz. 409, 
z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 43, poz. 272, Nr 54, poz. 349 
i Nr 133, poz. 885 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarzą
dza się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą 
"Bukowy Las" obszar lasu o powierzchni 86,29 ha, 
położony w gminie Naroi w województwie przemy
skim. 

§ 2. Celem ochrony jest zachowanie ze względów 
naukowych i dydaktycznych kompleksu lasów buko
wych o wysokim stopniu naturalności. 

§ 3. W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar 
oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego 
Nadleśnictwa Naroi, według stanu na dzień 1 stycznia 
1993 r., jako oddziały lasu nr 89, 89A, 90, 90A, b, c. 

§ 4. 1. Na obszarze rezerwatu przyrody zabrania się: 

1) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew 
i innych roślin, z wyjątkiem przypadków uzasad
nionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowe
go, ujętych w planie ochrony, 

2) zbioru wszystkich dziko rosnących roślin, a w szcze
gólności owoców, nasion i grzybów, z wyjątkiem 
zbioru nasion na potrzeby hodowli lasu, 

3) polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko 
źyjących zwierząt, niszczenia nor i legowisk zwie
rzęcych, gniazd ptasich i wybierania jaj, 

4) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów 
lub innych nieczystości, innego zanieczyszczania 
wód i gleby oraz powietrza, 

5) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowa
nia, 

6) zakłócania ciszy, 

7) palenia ognisk, 

8) zmiany stosunków wodnych, 

9) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamo
wych i innych znaków nie związanych z ochroną, 
z wyjątkiem znaków i tablic oznaczających przebieg 
linii granicy państwowej oraz pasa drogi granicz
nej, drogowych i innych znaków związanych 

z ochroną porządku i bezpieczeństwa , 

10) wstępu na teren rezerwatu, poza miejscami wyzna
czonymi przez wojewodę, z wyjątkiem służb le
śnych, służb ochrony przyrody oraz Straży Granicz
nej, 

11) ruchu pojazdów, z wyjątkiem pojazdów służb le
śnych, służb ochrony przyrody oraz Straży Granicz
nej. 

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą: 

1) prowadzenia badań naukowych za zgodą wojewo
dy, 

2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związa

nych z bezpieczeństwem publicznym i z ochroną 
przeciwpożarową, 

3) wykonywania zadań z zakresu obronności państwa, 

4) wykonywania zabiegów ochronnych, hodowlanych 
i pielęgnacyjnych za zgodą Ministra Ochrony Sro
dowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa , udzie
loną w przypadku potrzeby likwidacji zagrożeń 
ochranianej przyrody, nie ujętych w planie ochro
ny. 

§ 5. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem przyrody 
sprawuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce 
położenia rezerwatu . 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa: J. Szyszko 


