Załącznik

do ustawy o opiacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1635)

WYKAZ PRZEDMIOTÓ~' OPLATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPLATY ORAZ ZWOLNIENIA
Część

Przedmiot opła ty skarbowej

Stawka

Zwolnienia

1

2

3

4

I.

Dokonanie czynności urzędowej

10. Zatwierdzenie projektu budowlanego

47

zł

11. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na
budowę lub decyzji o pozwoleniu na wznowienie
robót budowlanych na rzec.z innego podmiotu

90

zł

53. Decyzja inna, niż wymieniona w niniejszym

10 zł

załączniku.

do której

mają zastosowanie

przepisy

Kodeksu postępowani a administracyjnego
(np. z art. 155 KPA)

li.

Wydanie zaświadczen i a

4.

Poświadczenie zgodności

duplikatu, odpisu,
wyciągu lub kopii dokonane przez organ

Szi

administracji rządowej lub samorządowej od
każdej pełnej lub zaczętej stronicy
2 1. Pozostałe zaświadcz enia

Poświadczenia zgodności odpisu, kopii lub
wyciągu z petnomOC11ictwa niepod legającego
opłacie

17

zł

skarbowej lub od niej zwolnionego

1) zaświ adczenie wydawane w interesie
publicznym
5) zaświadczenie w sprawie budowy lub

odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych
albo uszkodzonych wskutek

spowodowanej ruchem
klęsk żywiołowych
6) zaświadczen ie w

działalności

zakładu

górniczego lub

sprawie ulg dla osób
lub wypadkiem

dotkniętych klęską żywiołową

losowym
9) potwierdzenie zlotenia podania oraz innych

dokumentów składanych w sprawach
indywidualnych z zakresu administracji publicznej

Ili.

Wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
9. Pozwolenie wydawane na podstawie przepisów

1) pozwolenie na budowę lub remont obiektów

prawa budowlanego:
1) na budowę obiektu budowlanego oraz
urządzeń budowlanych związanych z obiektem

budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych

wskutek dzia łal ności spowodowanej ruchem
zakład u

budowlanym:

górniczego lub klęsk żywiołowych
2) pozwolenie na bu dowę budynków

a) budynku przeznaczonego na prowadzenie

przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i

działalności gospodarczej

kulturalne
3) pozwolenie na remont obiektów budowlanych
wpisanych do rejestru zabytków

innej niż rolnicza i

leśna :

• za każdy m' powierzchni użytkowej

539 zł

. nie więcej niż
b) budynku

służącego

1 zt

celom gospodarczym w

14 zł

gospodarstwie rolnym
c) innego budynku

48

zł

d) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości

20

zł

stałych i ścieków

e) budowli związanych z

produkcją rolną

f) sieci wodociągo-wych , kanalizacyjnych,

112 zł
2 143 zł

elektroenergetycznych. telekomunikacyjnych,
gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg
dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z

drogi, z zastrzeżeniem lrt. g
g) sieci wodociągowych , kanalizacyjnych,
elektroenergetycznych. telekomunikacyjnych,

gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1
kilometra

105 zł

