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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 8 lutego 2008 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie op∏at za czynnoÊci jednostek dozoru technicznego
Na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,
poz. 1321, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

noÊci jednostek dozoru technicznego (Dz. U. Nr 153,
poz. 1762, z póên. zm.3)) za∏àcznik otrzymuje brzmienie
okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia.

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
17 grudnia 2001 r. w sprawie wysokoÊci op∏at za czyn———————

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

1)

2)

Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz
z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249,
poz. 1832.

Minister Gospodarki: W. Pawlak
———————

3)

Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 2002 r. Nr 221, poz.1860, z 2003 r. Nr 217,
poz. 2136, z 2004 r. Nr 273, poz. 2707 oraz z 2005 r. Nr 261,
poz. 2185.
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 8 lutego 2008 r. (poz. 156)

WYSOKOÂå OP¸AT ZA CZYNNOÂCI JEDNOSTEK DOZORU TECHNICZNEGO
1. Op∏ata roczna z tytu∏u wykonywania dozoru technicznego nad urzàdzeniami podlegajàcymi dozorowi
technicznemu wynosi:
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1), 5)

2)

3)
4)
6)
7)
8)
9)

Dla kot∏ów parowych i cieczowych oraz zbiorników spr´˝onego powietrza w pojazdach szynowych i samochodowych:
— wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z ustawà z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126,
poz. 875 oraz z 2007 r. Nr 192, poz. 1394), lub do inwentarza muzealiów, zgodnie z ustawà z dnia 21 listopada 1996 r.
o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2007 r. Nr 136, poz. 956), i eksploatowanych w celu prowadzenia
przewozów okolicznoÊciowych pociàgami „Retro” pobiera si´ 10 % op∏aty rocznej,
— eksploatowanych w celach rekreacyjno-wypoczynkowych, w tym kolei wàskotorowych, pobiera si´ 20 % op∏aty
rocznej.
Dla kot∏ów parowych lub cieczowych, dla których wytwórca nie okreÊla powierzchni ogrzewalnej, a jedynie moc, nale˝y
stosowaç nast´pujàcy przelicznik:
— dla kot∏ów olejowych lub gazowych
1 KW = 0,05 m2 p.o.
— dla kot∏ów gazowych kondensacyjnych
1 KW = 0,07 m2 p.o.
— dla kot∏ów elektrycznych
1 KW = 0,1 m2 p.o.
Dla zbiorników o pojemnoÊci do 150 dm3 tworzàcych zestaw do tankowania pojazdów na stacjach spr´˝ania gazów
w´glowodorowych op∏ata roczna od pojedynczego zbiornika wynosi 36 z∏.
Dla zbiorników o pojemnoÊci do 150 dm3 tworzàcych zestaw hydroakumulatorów op∏ata roczna od pojedynczego
zbiornika, przy zestawie powy˝ej czterech zbiorników, wynosi 92,70 z∏.
Dla zbiorników spr´˝onego powietrza w pojazdach szynowych znajdujàcych si´ pod dozorem ograniczonym op∏ata
roczna wynosi 30 z∏.
Dla rurociàgów mieszanych stalowych i z tworzyw sztucznych o ich klasyfikacji decyduje rodzaj materia∏u d∏u˝szego
odcinka.
Punkt nadzorowany (pomiarowy) — miejsce na rurociàgu lub nad rurociàgiem podziemnym, w którym jest dokonywany
pomiar lub ocena jakoÊciowa wielkoÊci charakteryzujàcych stan techniczny rurociàgu.
Dla niepe∏nosprawnych osób fizycznych wykorzystujàcych urzàdzenie do przemieszczania dla w∏asnych potrzeb: 17,7 %
stawek wymienionych w kolumnach 4 i 5, odpowiednio — 20 z∏ i 46,60 z∏.

2. Op∏ata roczna z tytu∏u wykonywania dozoru technicznego u przedsi´biorców uprawnionych do:
a) wytwarzania materia∏ów, elementów lub urzàdzeƒ technicznych bàdê dokonywania napraw urzàdzeƒ
technicznych lub ich modernizacji, w zale˝noÊci od liczby zatrudnionych osób bezpoÊrednio zwiàzanych
z wytwarzaniem, naprawà lub modernizacjà urzàdzeƒ, wynosi:
— do 3 osób
299,70 z∏,
— od 4 do 8 osób
899,10 z∏,
— od 9 do 20 osób
2197,80 z∏,
— od 21 do 50 osób
4095,90 z∏,
— od 51 do 100 osób
5994,00 z∏,
— powy˝ej 100 osób
7992,00 z∏,
b) wykonywania chemicznego czyszczenia i trawienia urzàdzeƒ technicznych, wynosi: 1198,80 z∏.
3. Op∏ata za wystawienie duplikatu lub wymian´ zaÊwiadczenia kwalifikacyjnego obs∏ugujàcemu,
konserwujàcemu, nape∏niajàcemu, wykonujàcemu przeróbk´ plastycznà lub obróbk´ cieplnà lub
spawaczowi/operatorowi
spawalniczemu/zgrzewaczowi/lutowaczowi
urzàdzeƒ
technicznych
oraz
poÊwiadczenia dla zbiornika ciÊnieniowego s∏u˝àcego do nap´du pojazdu, wynosi: 49,95 z∏.
4. Stawka za jednà godzin´ pracy za czynnoÊci jednostek dozoru technicznego, dla których nie sà przewidziane
op∏aty roczne, wynosi: 99,90 z∏.
5. Op∏ata za wystawienie duplikatu ksi´gi rewizyjnej urzàdzenia technicznego wynosi: 112,30 z∏.
6. Op∏ata za wydanie dokumentu uprawniajàcego przedsi´biorc´ do wytwarzania materia∏ów, elementów lub
urzàdzeƒ technicznych bàdê dokonywania napraw urzàdzeƒ technicznych lub ich modernizacji oraz wydanie
dokumentu uprawniajàcego przedsi´biorc´ do wykonywania chemicznego czyszczenia i trawienia urzàdzeƒ
technicznych pobierana jest w wysokoÊci 50 % op∏aty rocznej okreÊlonej w pkt 2.
7. Za czynnoÊci wykonane przez jednostki dozoru technicznego, zwiàzane z uprawnianiem przedsi´biorców
zagranicznych, za jeden dzieƒ pracy cz∏onka komisji uprawniajàcej jest pobierana op∏ata w wysokoÊci
stanowiàcej iloczyn iloÊci godzin pracy i stawki godzinowej.
8. Op∏ata za czynnoÊci wykonane przez jednostki dozoru technicznego na zlecenie przedsi´biorcy
zagranicznego, za które nie pobiera si´ op∏aty ustalonej w pkt 7 wynosi 99,90 z∏ za jednà osobogodzin´.

