
Opłaty skarbowe oraz zwolnienia : 

Opłata skarbowa (Dz.U. 225 poz 1635 z dnia 16 listopada 2006 r.) 
Część Przedmiot opłaty skarbowej Stawka 

I 10. Zatwierdzenie projektu budowlanego 47 zł 

I 11. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji 
o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych na rzecz 
innego podmiotu 

90 zł 

II 4. Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, 
wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji 
rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od 
kaŜdej pełnej lub zaczętej stronicy 

5 zł 

II 7. Poświadczenie własnoręczności podpisu 9 zł 

II 21. Pozostałe zaświadczenia 17 zł 

9. 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 niŜ rolnicza i leśna: 

   

- za kaŜdy m2 powierzchni uŜytkowej 1 zł 

- nie więcej niŜ 539 zł 

b) budynku słuŜącego celom gospodarczym w gospodarstwie 
rolnym 

14 zł 

c) innego budynku 48 zł 

d) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i 
ścieków 

20 zł 

e) budowli związanych z produkcją rolną 112 zł 

f) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, 
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, 
cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do 
budynków i zjazdów z drogi, z zastrzeŜeniem lit. G 

2 143 zł 

g) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, 
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, 
cieplnych oraz dróg o długości do 1 kilometra 

105 zł 

h) innych budowli 155 zł 

i) urządzeń budowlanych związanych  z obiektem 
budowlanym 

91 zł 

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o 
funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie 
uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku. 

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę 
obejmującego więcej niŜ jeden obiekt budowlany wymieniony 
w niniejszym ustępie, opłatę skarbową pobiera się od kaŜdego 
obiektu odrębnie. 

   

III 

2) na przebudowę lub remont obiektu budowlanego oraz na 
wznowienie robót budowlanych 

50 % stawek  
określ. w pkt 1 

 11. Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego 36 zł 



IV. ZłoŜenie dokumentu    

   Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub 
prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od kaŜdego 
stosunku pełnomocnictwa (prokury) 

17 zł 

 

 

 

Zwalnia się z opłaty skarbowej w sprawach : 

1) budownictwa mieszkaniowego, 
2) pozwolenia na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych 

wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk Ŝywiołowych 
3) pozwolenia na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne 
4) pozwolenia na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków 
5)  jednostki budŜetowe; 
6)  jednostek samorządu terytorialnego; 
7)  organizacji poŜytku publicznego, jeŜeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek  

o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - 
wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością poŜytku publicznego w rozumieniu 
przepisów o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie; 

8)  osób, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej 
albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo 
składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, 
wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej 
z powodu ubóstwa; 

 


