PRZEDMIOT OPŁATY SKARBOWEJ
Pozwolenie wydawane na podstawie przepisów prawa
budowlanego:
1. na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń
budowlanych związanych z obiektem budowlanym:
a) Budynku przeznaczonego na prowadzenie
działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:
- za każdy m² powierzchni użytkowej
- nie więcej niż
b) Budynku służącego celom gospodarczym w
gospodarstwie rolnym
c) Innego budynku
d) Studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości
stałych i ścieków
e) Budowli związanych z produkcją rolną
f) Sieci wodociągowych, kanalizacyjnych,
elektroenergetycznych, telekominukacyjnych,
gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg
dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi, z
zastrzeżeniem lit. g
g) Sieci wodociągowych, kanalizacyjnych,
elektroenergetycznych, telekominukacyjnych,
gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 km
h) Innych budowli
i) Urządzeń budowlanych związanych z obiektem
budowlanym
2. na przebudowę lub remont obiektu budowlanego oraz na
wznowienie robót budowlanych
Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego
Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o
pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych na rzecz
innego podmiotu
Decyzja o przeniesieniu na rzecz innego podmiotu praw i
obowiązków wynikających ze zgłoszenia dotyczącego robót
budowlanych, o których mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a i 19 a
oraz ust. 2 pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu
Przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska
zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia,
mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko
Decyzja inna niż wymieniona w załączniku do ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, do której mają
zastosowanie przepisy KPA

Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu
lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub
samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub
zaczętej stronicy
Pozostałe zaświadczenia
Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub
prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego
stosunku pełnomocnictwa

STAWKA

1 zł
539 zł
14 zł
48 zł
20 zł
112 zł
2143 zł

105 zł

ZWOLNIENIA

1. Pozwolenie na budowę lub
remont obiektów budowlanych
zniszczonych lub uszkodzonych
wskutek działalności spowodowanej
ruchem zakładu górniczego lub klęsk
żywiołowych
2. pozwolenie na budowę budynków
przeznaczonych na cele naukowe,
socjalne i kulturowe
3. pozwolenie na remont obiektów
budowlanych wpisanych do rejestru
zabytków

155 zł
91 zł
50% stawek
określonych
powyżej
36 zł
90 zł

90 zł

120 zł

10 zł

Decyzja umarzająca postępowanie
lub wydana w postępowaniu
odwoławczym albo w trybie
szczególnym

5 zł

Poświadczenie zgodności odpisu,
kopii lub wyciągu z pełnomocnictwa
niepodlegającego opłacie skarbowej
lub od niej zwolnionego

17 zł
17 zł

