DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 25 kwietnia 2019 r.
Poz. 746

RO ZP O RZĄDZENIE
M INISTRA P RZEDSIĘB IO RCZO ŚCI I TECH NO LO GII 1)
z dnia 12 kwietnia 2019 r.
w sprawie wysokości opłat za czynności organów administracji miar związane z tachografami
Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz. U. poz. 1480) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa wysokość:
1)

stawki godzinowej za czas pracy pracownika administracji miar;

2)

opłaty za:
a)

wydanie świadectwa homologacji typu, zmianę świadectwa homologacji typu i odmowę wydania świadectwa
homologacji typu,

b) zatwierdzenie badania eksploatacyjnego,
c)

wydanie i zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie instalacji, sprawdzania, przeglądów lub napraw tachografów, zwanego dalej „zezwoleniem”,

d) wydanie certyfikatu technika warsztatu,
e)

przystąpienie do egzaminu, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach,

f)

wydanie certyfikatu, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach.

§ 2. Ustala się stawkę godzinową za czas pracy pracownika administracji miar, stanowiącą podstawę do ustalenia wysokości opłaty za:
1)

wydanie świadectwa funkcjonalności i odmowę wydania świadectwa funkcjonalności,

2)

umorzenie postępowania w sprawach dotyczących wydania świadectwa homologacji typu, świadectwa funkcjonalności tachografu lub świadectwa funkcjonalności elementów składowych tachografu

– w wysokości 220 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy.
§ 3. Wysokość opłaty za wydanie świadectwa homologacji typu, zmianę świadectwa homologacji typu i odmowę wydania świadectwa homologacji typu wynosi 1000 zł.
§ 4. Wysokość opłaty za zatwierdzenie badania eksploatacyjnego wynosi 4000 zł.
§ 5. 1. Wysokość opłaty za wydanie zezwolenia w zakresie:
1)

1)

instalacji tachografów analogowych, instalacji tachografów cyfrowych albo instalacji tachografów analogowych i cyfrowych – wynosi 10 000 zł;
Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości
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2)

instalacji i sprawdzania tachografów analogowych, instalacji i sprawdzania tachografów cyfrowych albo instalacji
i sprawdzania tachografów analogowych i cyfrowych – wynosi 12 000 zł;

3)

instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów analogowych, instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw
tachografów cyfrowych albo instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów analogowych i cyfrowych –
wynosi 15 000 zł.
2. Wysokość opłaty za zmianę zezwolenia wynosi:

1)

4500 zł – gdy zmiana dotyczy dodania nowego miejsca prowadzenia działalności objętej zezwoleniem;

2)

2250 zł – gdy zmiana dotyczy rozszerzenia zakresu zezwolenia lub rodzaju tachografów;

3)

1100 zł – gdy zmiana dotyczy innych przypadków niż wymienione w pkt 1 i 2.
3. Wysokość opłaty za zmianę zezwolenia, w przypadku gdy zmiana zezwolenia dotyczy:

1)

łącznie wszystkich zmian lub części zmian określonych w ust. 2 pkt 1 i 2 albo 1 i 3, nie może przekroczyć 4500 zł;

2)

łącznego wystąpienia zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, nie może przekroczyć 2250 zł.
§ 6. Wysokość opłaty za wydanie certyfikatu technika warsztatu wynosi 225 zł.

§ 7. Wysokość opłaty za przystąpienie do egzaminu z zakresu sprawdzania i przeglądów tachografów analogowych
lub cyfrowych wynosi:
1)

150 zł – w przypadku gdy zakres egzaminu obejmuje tachografy analogowe;

2)

200 zł – w przypadku gdy zakres egzaminu obejmuje tachografy cyfrowe;

3)

350 zł – w przypadku gdy zakres egzaminu obejmuje tachografy analogowe i cyfrowe.

§ 8. Wysokość opłaty za wydanie certyfikatu, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach, wynosi 2000 zł.
§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)
Minister Przedsiębiorczości i Technologii: J. Emilewicz

2)

Zakres spraw uregulowany niniejszym rozporządzeniem był poprzednio uregulowany w:
1) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie opłat za czynności organów administracji miar wykonywane w ramach systemu tachografów cyfrowych (Dz. U. poz. 46), które utraciło moc z dniem 31 grudnia 2018 r. zgodnie
z art. 73 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz. U. poz. 1480);
2) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy
administracji miar i podległe im urzędy (Dz. U. poz. 808), które w zakresie wysokości opłat za udzielenie zezwolenia i zmianę
zezwolenia na wykonywanie instalacji lub napraw oraz sprawdzania przyrządów pomiarowych traci moc z dniem wejścia
w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach.

