
Stanowisko wspólne
Ministerstwa Srodowiska oraz Ministerstwa Finansów dotyczace stosowania

przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
(Dz. U. Nr 225, poz.1635, z póznozm.)

i rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentowania
zaplaty oplaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu

(Dz. U. Nr 246, poz.1804)
przy zalatwianiu indywidualnych spraw na podstawie

przepisów z zakresu ochrony srodowiska

I. Czesc ogólna

Z dniem 1 stycznia 2007 r. weszly w zycie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o
oplacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z pózno zm.) oraz rozporzadzenia Ministra
Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentowaniazaplaty oplaty skarbowej oraz
trybujej zwrotu (Dz. U. Nr 246, poz. 1804).Na podstawie art. 1 ust. 1 powyzszej ustawy, oplacie
skarbowej podlega w sprawach indywidualnychz zakresu administracjipublicznej:

dokonanie czynnosciurzedowej na podstawiezgloszenia lub na wniosek,
wydanie zaswiadczeniana wniosek,
wydanie zezwolenia (pozwolenia,koncesji).

Oplacie skarbowej podlega równiez zlozenie dokumentu stwierdzajacego udzielenie
pelnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu
administracji publicznej lub w postepowaniu sadowym. W postepowaniu odwolawczym nie ma
wymogu skladania drugiego pelnomocnictwa,jezeli zakres pelnomocnictwa nie byl ograniczony
do postepowania przed organem I instancji (postepowanieprowadzonejest w tej samej sprawie).

Jednoczesnie z dniem l stycznia 2007 r. przestaly byc przedmiotem oplaty skarbowej
podania (zadania, wnioski, odwolania, zazalenia) i zalacznikido podan.

Przedmiotu oplaty skarbowej nie stanowia takze czynnosci urzedowe dokonywane
z urzedu oraz zaswiadczenia wydawane z urzedu.

Zgloszenia nie stanowia przedmiotu oplaty skarbowej. W niektórych przypadkach
ustawodawca okreslil natomiast stawki oplaty skarbowej od czynnosci urzedowych polegajacych
na przyjeciu zgloszenia. Przykladem takiej czynnosci jest przyjecie wymaganego przepisami o
ochronie srodowiska zgloszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogacej
negatywnie oddzialywac na srodowisko, o którym mowa w ust. 13 w Czesci I zalacznika do
ustawy o oplacie skarbowej. Nalezy jednak zauwazyc, ze katalog podlegajacych oplacie
skarbowej czynnosci urzedowych, do których zalicza sie równiez wskazane wyzej przyjecie
zgloszenia, jest zamkniety. Oznacza to, ze oplacie skarbowej podlegaja wylacznie te czynnosci
urzedowe, które sa enumeratywnie wymienione w I Czesci zalacznika do ustawy o oplacie
skarbowej. W efekcie, oplacie skarbowej nie podlega,jako niewymienionew I Czesci zalacznika
przedlozenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami.

W przypadkach nieobjetych wylaczeniem lub zwolnieniem obowiazek zaplaty oplaty
skarbowej powstaje z chwila dokonania zgloszenia lub zlozenia wniosku
o dokonanie czynnosci urzedowej, zlozenia wniosku o wydanie zaswiadczenia lub zezwolenia.
Oznacza to, ze oplata skarbowa stanowi naleznosc oplacana z góry. W konsekwencji, w

przypadku dokonania zgloszenia lub zlozenia wniosku bez uiszczenia naleznej oplaty skarbowej
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ma zastosowanie przepis art. 261 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracY.inego(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z póznozm.). W swietle tego przepisu,
jezeli strona nie wplacila naleznosci tytulem oplat, które zgodnie z przepisami powinny byc
uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzacy postepowaniejest zobowiazany do
wezwania do uiszczenia naleznej oplaty, wyznaczajac termin do dokonania zaplaty. Termin nie
moze byc krótszy niz siedem dni i dluzszy niz czternascie dni. Dopiero po wniesieniu naleznej
oplaty skarbowej organ administracji publicznej przystepuje do merytorycznego rozpatrywania
wniosku.

Jezeli strona nie uiscila naleznej oplaty skarbowej w wyznaczonym przez organ
administracji publicznej w temrinie, podanie podlega zwrotowi lub czynnosc uzalezniona od tej
oplaty zostanie zaniechana.Na postanowienie w sprawie zwrotu podania przysluguje zazalenie.

Od zasady tej sa wY.iatki,gdy mimo nieuiszczenia oplaty skarbowej organ jest zobowiazany
zalatwic wniosek (podanie). Naleza do nich przypadki,w których:

za niezwlocznym zalatwieniem sprawy przemawiaja wzgledy spoleczne lub wzglad na
wazny interes strony,
wniesieniepodania stanowi czynnosc, dla której jest ustanowionytermin zawity,
podanie wniosla osoba zamieszkala za granica.

W tych sytuacjach organ administracji publicznej dokonuje czynnosci urzedowej, wydaje
zaswiadczenie lub zezwolenie, a na wydanym dokumencie zamieszcza adnotacje, w której
okresla podstawe prawna jej niepobrania (art. 261 § 4 Kpa), stosownie do § 5 pkt 2 powolanego
wyzej rozporzadzeniaMinistra Finansów.

Jednoczesnie w takim przypadku organ administracji publicznej, jest zobowiazany do
przekazywania organowi podatkowemu (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta),
stosownie do art. 11 ust. 1 i 3 ustawy o oplacie skarbowej, informacji o przypadkach
nieuiszczenia naleznej oplaty skarbowej od dokonanych przez niego czynnosci urzedowych,
wydanych zaswiadczen i zezwolen (pozwolen), a takze zlozonych dokumentów stwierdzajacych
udzielenie pelnomocnictwa lub prokwy oraz ich odpisów, wypisówlub kopii.

Zaplata oplaty skarbowej i jej dokumentowanie
Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o oplacie skarbowej zaplata tej oplaty powinna byc

dokonywana gotówka lub bezgotówkowo. W celu usprawnienia zalatwiania spraw w organach
administracji publicznej ustawa zawiera upowaznienie dla rad gmin do podjecia uchwaly
w sprawie poboru oplaty skarbowej w drodze inkasa.
Sposób dokumentowania zaplaty oplaty skarbowej okresla powyzsze rozporzadzenie Ministra
Finansów.

Zwrot oplaty skarbowej
Na podstawie art. 9 ustawy o oplacie skarbowej oplata skarbowa podlega zwrotowi,jezeli

mimo zaplacenia tej oplaty, nie dokonano czynnosci urzedowej, albo nie wydano zaswiadczenia
lub zezwolenia (pozwolenia). Zwrot oplaty skarbowej nastepuje wylacznie na wniosek, który
powinien byc zlozony do wlasciwego organu podatkowego (wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta).

W przypadku, gdy wniosek o zwrot oplaty skarbowej zostanie blednie zlozony w organie
administracji publicznej, który nie dokonal czynnosci urzedowej, nie wydal zaswiadczenia lub
zezwolenia, zamiast w organie podatkowym, powinien zostac przeslany wlasciwemu organowi
podatkowemu wraz z dokumentami, o których mowa w § 4 powolanegowyzej rozporzadzenia.
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L.p. Przedmiot Podstawa prawna Oplata Uwagi merytoryczne
skarbowa

Ustawa - Prawo ochrony srodowiska
I. Czynnosci urzedowe
1. Udostepnianie informacji o Art. 19 ustawy- nie podlegaoplacie Czynnosc urzedowa

srodowisku ijego ochronie Prawo ochrony skarbowej niewymienionaw Czesci I
srodowiska zalacznika do ustawy o oplacie

skarbowei
2. Wydanie decyzji o Art. 190 ww. ustawy 1.w zwiazku z Czesc I ust. 12 zalacznika do

przeniesieniu praw wykonywana ustawy o oplacie skarbowej
i obowiazków wynikajacych dzialalnoscia
z wydawanych na podstawie gospodarcza -
przepisów o ochronie 1.023 zl ,
srodowiska i przepisów 2. w zwiazku z
o odpadach, pozwolen na dzialalnoscia
wprowadzanie substancji i gospodarcza
energii do srodowiska wykonywana

przez podmioty
prowadzace
dzialalnosc
wytwórcza w
rolnictwie,
mikroprzedsiebio
rcóworaz
malych i
srednich
przedsiebiorców
- 259 zl,

3. pozostalych -
256 zl

3. Przyjecie wymaganego Art. 152 ww. ustawy 120 zl Czesc I ust. 13 zalacznika do
przepisami o ochronie ustawy o oplacie skarbowej
srodowiska zgloszenia
instalacji, z której emisja nie
wymaga pozwolenia,
mogacej negatywnie
oddziSlVwac na srodowisko

4. Dokonanie wymaganego Art. 254 ust. 2 ww. Czesc I ust. 14 zalacznika do
przepisami o ochronie ustawy ustawy o oplacie skarbowej
srodowiska:

1)zatwierdzenia raportu o 1) 1.069 zl
bezpieczenstwie,

2)zatwierdzenia zmian w 2) 214 zl
raporcie o
bezpieczenstwie

5. Wydanie decyzji o Art. 46 ww. ustawy 205 zl Czesc I ust. 45 zalacznika do
srodowiskowych ustawy o oplacie skarbowej
uwarunkowaniach zgody na
realizacie przedsiewziecia

6. Przeniesienie decyzji o Art. 56b ww. ustawy 105 zl Czesc I ust. 46 zalacznika do
srodowiskowych ustawy o oplacie skarbowej
uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia na
rzecz innei osobv

III.Zezwolenia (pozwolenia, konces er
1. Pozwoleniena Art. 181 ust. 1 1.w zwiazkuz Czesc IIIust. 40 zalacznika do

wprowadzanie substancji i ustawy - Prawo prowadzona ustawy o oplacie skarbowej
energii do srodowiska,w tym: ochronysrodowiska dzialalnoscia- pozwolenie gospodarcza -

zintegrowane, 2.011 zl,
- Dozwolenie na 2. w zwiazku z
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wprowadzanie gazów dzialalnoscia
lub pylów do powietrza, gospodarcza- pozwolenie na prowadzona
wytwarzanie odpadów przez podmioty

prowadzace
dzialalnosc
wytwórcza w
rolnictwie,
mikroprzedsiebio
rcóworaz
malych i
srednich
przedsiebiorców
- 506 zl.

3. pozostale
- 506 zl

2. Pozwolenie na Art. 225 ww. ustawy 150 % stawki Czesc III ust 40 zalacznika do
wprowadzanie gazów i pylów okreslonej ustawy o oplacie skarbowej
do powietrza, wydane w odpowiednio
wyniku przeprowadzenia w pkt. 1, 2 lub 3
postepowania w ww. lp. 1 kol. 4
komDensacvineao

3. Przedluzenie terminu Np.: art. 155 ustawy 50 % stawki Czesc III ust 46 zalacznika do
waznosci lub zmiana - Kodeks okreslonej od ustawy
warunków pozwolenia postepowania pozwolenia jezeli
wymienionego w ww. lp. 1 i 2 administracyjnego dotyczy

przedluzenia
terminu waznosci
lub rozszerzenia
zakresu
dzialalnosci.
100 % jezeli trescia
zmiany jest kolejny
rodzai dzialalnosci

Ustawa o odpadach
I. Czvnnoscl urzedowe
1. Wydanie decyzji Art. 19 ustawy o 505 zl Czesc I ust 44 zalacznika do

zatwierdzajacej program odpadach ustawy o oplacie skarbowej
gospodarki odpadami
niebezpiecznymi

2. Zmiana decyzji Art. 155 kpa zwolniona od oplaty Czesc I ust. 53 kol. 4 pkt 1
zatwierdzajacej program skarbowej zalacznika do ustawy
gospodarki odpadami
niebezpiecznymi, Zastrzezenie:

dokonywana na podstawie Nie powoduje koniecznosci
art. 155 Kpa (przy dokonania zmiany decyzji
zachowaniu tych samych zatwierdzajacej rozszerzenie
stron, tych samych zakresu zatwierdzonego nia
okolicznosci, w tym programu gospodarowania
dokonywana w zwiazku ze odpadami niebezpiecznymi o
zmiana nazwy podmiotu) nowy rodzaj odpadów. W takim

przypadku nalezy wydac nowa
decvzie zatwierdzaiaca.

3. Wydanie decyzji Art. 22 ww. ustawy 10 zl Czesc I ust. 53 zalacznika do
odmawiajacej wydania ustawy o oplacie skarbowej -
decyzji zatwierdzajacej inna niz wymieniona w
program gospodarki zalaczniku decyzja. do której
odpadami niebezpiecznymi maia zastosowanie przepisy Kpa

4. Przyjecie informacji o Art. 17 ust. 1 pkt 2 nie podlega oplacie Czynnosc urzedowa
wytwarzanych odpadach ww. ustawy skarbowej niewymieniona w Czesci I
oraz o sposobach zalacznika do ustawy o oplacie
gospodarowania skarbowej
wytworzonymi odpadami
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5. Dokonanie wpisu do rejestru Art. 33 ust. 5 ww. nie podlega oplacie Rejestr ten nie stanowi rejestru

posiadaczy odpadów ustawy skarbowej dzialalnosci regulowanej, a

zwolnionych z obowiazku dokonanie wpisu do niego jako

posiadania zezwolenia na niewymienione w Czesci I

prowadzenie dzialalnosci w zalacznika do ustawy
zakresie zbierania lub o oplacie skarbowej nie podlega

transportu odpadów tej oplacie
prowadzonego na podstawie
art. 33 ust. 5 ustawy o
odpadach, w zwiazku z
rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki
Spolecznej z dnia 23 grudnia
2003 r. w sprawie rodzajów
odpadów, których zbieranie
lub transport nie wymagaja
zezwolenia na prowadzenie
dzialalnosci (Dz. U. Nr 16,
poz. 154, ze zm.)

6. Wydanie decyzji Art. 53 ww. ustawy 505 zl Czesc I ust. 47 zalacznika do

zatwierdzajacej instrukcje ustawy o oplacie skarbowej
eksploatacji skladowiska
odpadów

7. Przeniesienie decyzji Art. 53 ust. 6 ww. 259 zl Czesc I ust. 48 zalacznika do
zatwierdzajacej instrukcje ustawy ustawy o oplacie skarbowej
eksploatacii skladowiska

8. Wydanie decyzji w sprawie Art. 54 ust. 2 ww. 10 zl Czesc I ust. 53 zalacznika do
wyrazenia zgody na ustawy ustawy o oplacie skarbowej
zamkniecie skladowiska
odpadów

III.Zezwolenia (pozwolenia, konces' e}
1. Wydanie zezwolenia na Art. 26 i 28 ww. 616 zl - niezaleznie Czesc III ust. 44 pkt 1 zalacznika

gospodarowanie odpadami*) ustawy od liczby i rodzaju do ustawy o oplacie skarbowej
czynnosci, których
dotyczy

*) prowadzenie dzialalnosci w zakresie gospodarowania odpadami obejmuje nastepujace rodzaje czynnosci:
odzysk, unieszkodliwianie, transport lub zbieranie od adów

3. Przedluzenie terminu Np.: art. 155 ustawy 50 % stawki Czesc III ust. 46 pkt 1 zalacznika
waznosci lub zmiana - Kodeks okreslonej od do ustawy o oplacie skarbowej
warunków ww. pozwolenia postepowania pozwolenia jezeli

administracyjnego dotyczy
przedluzenia
terminu waznosci
lub rozszerzenia
zakresu dzialalnosci

Ustawa o ochronie przyrody
I. Czynnosci urzedowe
1. Wpisanie przez ministra Art. 63 ustawy o nie podlega oplacie Rejestr ten nie stanowi rejestru

wlasciwego ds. srodowiska ochronie przyrody skarbowej dzialalnosci regulowanej, a
do rejestru instytucji dokonanie wpisu do niego jako
naukowych uprawnionych do niewymienione w Czesci I
przewozenia w celach zalacznika do ustawy
naukowych przez granice o oplacie skarbowej nie podlega
panstwa bez zezwolenia, o tej oplacie
którym mowa wart. 61 ust. 1
ustawy, okazów zielnikowych
lub okazów muzealnych
zakonserwowanych,
zasuszonych albo w inny
sposób utrwalonych lub
zywego materialu roslinnego,
w celu nieodplatnej wymiany,
uzyczenia lub darowizny
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2. Dokonanie wpisu do rejestru Art. 64 ww. ustawy 26 zl Czesc I ust. 19 zalacznika do
zwierzat ustawy o oclacie skarbowei

3. Dokonanie zmiany danych Art. 64 ww. ustawy nie podlega oplacie Czynnosc urzedowa
zawartych w rejestrze skarbowej niewymieniona w Czesci I
zwierzat (np. liczby zalacznika do ustawy o oplacie
wpisanych zwierzat) lub skarbowej
wykreslenie
z rejestru zwierzat

4. Wydanie decyzji Art. 104 ustawy- 10zl Czesc I ust. 53 zalacznika do
odmawiajacej wydania Kodeks ustawy o oplacie skarbowej
zezwolenia na przewóz przez postepowania
granice panstwa roslin i administracyjnego
zwierzat nalezacych do
gatunków, podlegajacych
ograniczeniom na podstawie
przepisów prawa Unii
Europejskiej, a takze ich
rozpoznawalnych czesci i
DroduktówDOchodnvch

II. Zaswiadczenia
1. Wydanie przez ministra Art. 63 ust. 4 lub art. nie podlega oplacie Zaswiadczenie wydawane

wlasciwego ds. srodowiska 64 ust. 8 ustawy o skarbowej z urzedu
lub przez staroste ochronie przyrody
zaswiadczenia o dokonaniu

wpisu do rejestrów, o których
mowa wart. 63 lub art. 64
ustawy

2. Wydanie, na wniosek Art. 217 ustawy- 17 zl Czesc II ust. 21 zalacznika do
zainteresowanego, przez Kodeks ustawy o oplacie skarbowej
staroste zaswiadczenia o postepowania
dokonaniu zmiany danych administracyjnego
zawartych w rejestrze, o
którym mowa wart. 64
ustawy lub o wykresleniu z
tego rejestru

III.Zezwolenia (pozwolenia, konces e)
1. Zezwolenia na dzialania Wydawane na zwolnione od oplaty Czesc III ust 44 kol. 4 pkt 7

zwiazane z ochrona podstawie przepisów skarbowej zalacznika do ustawy o oplacie
przyrody, wydawane o ochronie przyrody i skarbowej
organizacjom ekologicznym i innych
jednostkom naukowym
dzialajacym na rzecz ochrony
Drzvrodv

2. Zezwolenie wydawane na Art. 61 ww. ustawy 107 zl Czesc III ust. 37 zalacznika do
podstawie przepisów o ustawy o oplacie skarbowef,
ochronie przyrody w zakresie
przewozenia przez granice zezwolenie wydawane na
Rzeczypospolitej Polskiej jednorazowe przekroczenie
roslin lub zwierzat, ich czesci granicy podlega jednokrotnej
i produktów pochodnych oplacie bez wzgledu jakiej liczby
podlegajacych (ilosci) gatunków i okazów roslin,
ograniczeniom wynikajacym zwierzat, ich czesci czy
z przepisów prawa Unii produktów dotyczy
EuroDeiskiei

3. Przedluzenie terminu Np.: art. 155 ustawy 53,50 zl Czesc III ust 46 pkt 1 zalacznika
waznosci lub zmiana - Kodeks do ustawy o oplacie skarbowej
warunków ww. zezwolenia postepowania

administracvineao
4. Wydanie przez wojewode Art. 52 ww. ustawy 82 zl Czesc III ust. 44 pkt 2 zalacznika

zezwolenia na pozyskiwanie do ustawy o oplacie skarbowej
gatunków zwierzat, o których
mowa wart. 49 pkt 1 lit. c,
lub ich czesci i produktów
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5. Wydanie zezwolenia na zbiór Art. 56 ust. 1 i 2 ww. 82 zl Czesc III ust. 44 pkt 2 zalacznika

roslin i grzybów objetych ustawy do ustawy o oplacie skarbowej
ochrona gatunkowa,
chwytanie, odlawianie lub nie jest to zezwolenie na
zabijanie zwierzat objetych prowadzenie dzialalnosci
ochrona gatunkowa lub na gospodarczej, ale na dokonanie,
inne czynnosci podlegajace w stosunku do okreslonych
zakazom lub ograniczeniom gatunków roslin, grzybów lub
w stosunku do gatunków zwierzat, czynnosci
wymienionych wart. 56 ust. 1 podlegajacych zakazom lub
ustawy o ochronie orzvrodv ocraniczeniom

6. Wydanie zezwolenia na Art. 67 ww. ustawy 76 zl Czesc III ust. 38 zalacznika do
utworzenie i prowadzenie ustawy o oplacie skarbowej
ogrodu botanicznego lub
zoologicznego i osrodka
rehabilitacii zwierzat

7. Wydanie zezwolenia na Art. 74 ww. ustawy 82 zl Czesc III ust. 44 pkt 2 zalacznika
przeniesienie z ogrodu do ustawy o oplacie skarbowej
botanicznego lub ogrodu
zoologicznego do srodowiska
przyrodniczego roslin lub
zwierzat gatunków
zacrozonych

8. Wydanie zezwolenia na Art. 83 ww. ustawy zwolnione od oplaty Czesc III ust. 44 kol. 4 pkt 6
usuniecie drzew lub krzewów skarbowej zalacznika do ustawy o oplacie

skarbowei
9. Wydanie zezwolenia na Art. 15 ust. 3 ww. 82 zl Czesc III ust. 44 pkt 2 zalacznika

odstepstwa od zakazów w ustawy do ustawy o oplacie skarbowej
parkach narodowych i
rezerwatach orzvrodv

Ustawa - Prawo wodne
I.Czynnosci urzedowe
1. Wydanie decyzji ustalajacej Art. 15 ust. 2 ustawy 10 zl Czesc I ust. 53 zalacznika do

linie brzequ -:- Prawo wodne ustawy o oplacie skarbowe i
2. Wydanie decyzji w sprawie Art. 15a ust. 1 ww. 10 zl Czesc I ust. 53 zalacznia do

rozgraniczenia gruntów, które ustawy ustawy o oplacie skarbowej
byly pokryte wodami przed
wykonaniem urzadzenia
wodnego, od pozostalych
qruntów

3. Wydanie decyzji w sprawie Art. 22 ust. 2 ww. 10 zl Czesc I ust. 53 zalacznika do
podzialu kosztów utrzymania ustawy ustawy o oplacie skarbowej
wód w przypadku, gdy
zaklady przez wprowadzanie
scieków do wód albo w inny
sposób przyczyniaja sie do
wzrostu kosztów utrzymania
wód

4. Wydanie decyzji w sprawie Art. 58 ust. 5 ww. 10 zl Czesc I ust. 53 zalacznika do
ustanowienia strefy ustawy ustawy o oplacie skarbowej
ochronnej ujecia wody .

obejmujacej teren ochrony
bezoosredniei

5. Wydanie decyzji w sprawie Art. 64 ust. 1a ww. 10 zl Czesc I ust. 53 zalacznika do
ustalenia i podzialu kosztów ustawy ustawy o oplacie skarbowej
utrzymania urzadzen
wodnych

6. Wydanie decyzji o Art. 134 ust. 2 ww. 100 zl Czesc I ust. 12 pkt 2 zalacznika
przeniesieniu praw i ustawy do ustawy o oplacie skarbowej
obowiazków wynikajacych z
pozwolen wodnoprawnych Na podstawieart. 134 ust. 2

moca byc orzenoszone orawa i
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obowiazki wynikajace z pozwolen
wodnoprawnych, dotyczacych
wprowadzania scieków do wód
lub do ziemi;
prawa i obowiazki z innych
pozwolen wodnoprawnych
przechodza na nastepce
prawnego, zgodnie z art. 134 ust.
1 Prawa wodnego, z mocy samej
ustawy

7. Wydanie przez staroste Art. 165 ust. 3 ww. 10zl Czesc I ust. 53 zalacznika do
decyzji zatwierdzajacej statut ustawy ustawy o oplacie skarbowej
sDólki wodnei

8. Wydanie decyzji w sprawie Art. 168 ww. ustawy 10 zl Czesc I ust. 53 zalacznika do
wlaczenia zakladu do spólki ustawy o oplacie skarbowej
wodnei

9. Wydanie decyzji okreslajacej Art. 171 ww. ustawy 10 zl Czesc I ust. 53 zalacznika do
wysokosc i rodzaj swiadczen ustawy o oplacie skarbowej
na rzecz sD6lki wodnei

III. Zezwolenia (pozwolenia, konces'eY
1 Wydanie pozwolenia Art. 122 oraz art. 217 zl Przedmiotem oplaty skarbowej

wodnoprawnego 122 ust. 1 pkt 1 w jest pozwolenie, a nie decyzja
zwiazku z art. 37 administracyjna, w której jest ono
ustawy - Prawo wydawane - w efekcie, w

wodne przypadku wydawania kilku
pozwolen w jednej decyzji
nalezna jest oplata skarbowa
w wysokosci stanowiacej
wielokrotnosc wydawanych
pozwolen;
kazdy rodzaj szczególnego
korzystania z wód, wskazany w
art. 37 Prawa wodnego, jest
przedmiotem odrebnego

I pozwolenia
Ustawa o lasach
I. Czynnosci urzedowe
1. Wystawienie swiadectwa nie podlega oplacie Wydanie swiadectwa legalnosci

legalnosci pozyskanego skarbowej pozyskanego drewna jest
drewna czynnoscia urzedowa

dokonywana z urzedu; oplacie
skarbowej podlegaja tylko te
czynnosci urzedowe, które sa
dokonywane na wniosek lub w
wyniku zlozoneao zaloszenia

2. Wydanie decyzji w sprawie Art. 13 ust. 3 ustawy 10zl Czesc I ust. 53 zalacznika do
zmiany lasu na uzvtek rolny o lasach ustawy o oplacie skarbowei

3. Wydanie decyzji w sprawie Art. 14 ust. 5 ww. 10zl Czesc I ust. 53 zalacznika do
przyznania srodków na ustawy ustawy o oplacie skarbowej
pokrycie kosztów zalesiania

I aruntów
4. Wydanie przez staroste Art. 23 ust. 4 ww. 10 zl Czesc I ust. 53 zalacznika do

decyzji w celu umozliwienia ustawy ustawy o oplacie skarbowej
pozyskania drewna w lasach
niestanowiacych wlasnosci
Skarbu Panstwa, niezgodnie
z uproszczonym planem
urzadzania lasu lub decyzja,
o której mowa wart. 19 ust. 3
ustawy o lasach

III. Zezwolenia (pozwolenia, konces e)
1. Wydanie zezwolenia na Art. 19a ustawy o 616 zl Czesc III ust. 44 pkt 1 zalacznika

prowadzenie dzialalnosci w lasach do ustawy o oPlacie skarbowei
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zakresie wykonywania
clanów urzadzenia lasu

Ustawa - prawo lowieckie
l, Czynnosci urzedowe
1. Dokonanie wpisu do rejestru Art. 17 ustawy- 616 zl Czesc I ust. 36 pkt 10 zalacznika

colowan Prawo lowieckie do ustawy o oc/acie skarbowei
2. Wydanie zgody na chów i Art. 16 ust. 2 ww. 105 zl Czesc I ust. 39 zalacznika do

hodowle zamknieta zwierzat ustawy ustawy o op/acie skarbowej
lownych. niebedacych
zwierzetami gospodarskimi
do celów zasiedlen lub
ekscortu zwierzyny zvwei

3. Wydanie decyzji nakazujacej Art. 45 ww. ustawy nie podlega op/acie Decyzja wydawana z urzedu
dzierzawcy lub zarzadcy skarbowej
obwodu lowieckiego
wykonanie odlowu lub
odstrzalu redukcyjnego
zwierzyny

II. Zaswiadczenia
1. Wydanie zaswiadczenia Art. 21 ust. 2 ww. nie podlega op/acie Zaswiadczenie wydawane z

potwierdzajacego zlozenie z ustawy skarbowej urzedu
pozytywnym wynikiem
egzaminu ze znajomosci
wykonywania polowania oraz
zasad ochronv crzvrodv

III, Zezwolenia (pozwolenia, konces'e)
1. Wydanie zezwolenia na Art. 10 ww. ustawy 82 zl Czesc III ust. 44 pkt 2 zalacznika

posiadanie i hodowanie lub do ustawy o op/acie skarbowej
utrzymywanie chartów
rasowych lub ich
mieszanców

2. Wydanie zezwolenia na Art. 42 ust. 2 pkt 3 82 zl Czesc III ust. 44 pkt 2 zalacznika
lowienie zwierzyny przy ww. ustawy do ustawy o op/acie skarbowej
comocy ctaków lowczvch

Ustawa o oraanizmach aenetvcznie zmodyfikowanych
III.Zezwolenia (pozwolenia, konces'e)
1. Wydanie zgody na Art. 10 ust. 1 ustawy o 3.466 zl Czesc III ust. 36 pkt 1 ustawy o

uwolnienie GMO do organizmach op/acie skarbowej;
srodowiska albo na genetycznie na podstawie art. 3 ustawy o
zamkniete uzycie GMO zmodyfikowanych op/acie skarbowej w zwiazku z

art. 5 ust. 3 ustawy GMO, od
op/aty skarbowej sa zwolnione
zgody, o których mowa w
rozdzialach 3 i 4 ustawy GMO,
dla jednostek naukowych, o
których mowa wart. 3 pkt 4
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o Komitecie Badan Naukowvch

2. Wydanie zezwolenia na Art. 10 ust. 2 ww. 3.466 zl Czesc III ust. 36 pkt 2 ustawy o
wprowadzenie do obrotu ustawy op/acie skarbowej
produktów GMO oraz na
wywóz lub tranzyt produktów
GMO

Ustawa o opakowaniach i odDa dach opakowaniowych
III. Zezwolenia (pozwolenia, konces'e)
1. Zezwolenie na zbieranie Art. 28 ustawy o 82 zl Czesc III ust. 44 pkt 2 zalacznika

przez sprzedawców odpadów odpadach do ustawy o op/acie skarbowej
opakowaniowych po
srodkach niebezciecznych
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Ustawa o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych
substancii
J.Czynnosci urzedowe
1. Wydanie zgody na zakup Art. 37 ustawy o 10 zl Czesc I ust. 53 zalacznika do

przez prowadzacego handlu ustawy o op/acie skarbowej
instalacje objeta systemem uprawnieniami do
dodatkowych uprawnien do emisji do powietrza
emisji z rezerwy, o której gazów
mowa wart. 15 ust. 1 pkt 4 cieplarnianych i
lit. b, w przypadku nabycia innych substancji
tytulu prawnego do instalacji
nieobjetej systemem, która
zostanie zlikwidowana, a jej
produkcja przejeta przez
instalacie obieta svstemem

III.Zezwolenia (pozwolenia, konces'e)
1. Wydanie zezwolenia Art. 33 ustawy o 82 zl Czesc III ust. 44 pkt 2 zalacznika

upowazniajacego handlu do ustawy o op/acie skarbowej
prowadzacego instalacje do uprawnieniami do
uczestnictwa we emisji do powietrza
wspólnotowym systemie gazów
handlu uprawnieniami do cieplarnianych i
emisji lub w krajowym innych substancji
systemie handlu
uprawnieniami do emisji,
mogacego równiez
Drzvznawac uorawnienia

2. Wydanie prowadzacemu Art. 24 ww. ustawy 82 zl Czesc III ust. 44 pkt 2 zalacznika
instalacje objeta systemem, do ustawy o op/acie skarbowej
któremu przyznano
uprawnienia do emisji w
krajowym planie, zezwolenia
na wykorzystanie lub
sprzedaz tYch uDrawnien

Ustawa o recyklinau Doiazdów wycofanych z eksDloatacii
J. Czynnosciurzedowe
1. Przyjecie zawiadomienia o Art. 13 ustawy o nie podlega oplacie Czynnosc urzedowa

podjeciu lub zakonczeniu recyklingu ... skarbowej niewymieniona w Czesci I
dzialalnosci w zakresie zalacznika do ustawy o op/acie
produkcji, importu lub skarbowej
wewnatrzwspólnotowego
nabycia oraz zmianie danych
w tYm zakresie

2. Wydanie decyzji okreslajacej Art. 17 ust. 1 ww. nie podlega op/acie Decyzja wydawana z urzedu
wysokosc zobowiazania z ustawy skarbowej
tYtulu oplatY za brak sieci

3. Wydanie decyzji ustalajacej Art. 17 ust. 2ww. nie podlega op/acie Decyzja wydawana z urzedu
dodatkowa op/ate za brak ustawy skarbowej
sieci

Ustawa o zuzytym sDrzecie elektrvcznym i elektronicznvm
I.Czynnosci urzedowe
1. Dokonanie wpisu do rejestru Art. 8 ust. 1 ustawy nie podlega op/acie Czynnosc urzedowa

prowadzonego przez o zuzytym sprzecie skarbowej niewymieniona w Czesci I
Glównego Inspektora elektrycznym zalacznika do ustawy o op/acie
Ochrony Srodowiska i elektronicznym skarbowei

2. Wydanie decyzji o odmowie Art. 8 ust. 3 ww. nie podlega op/acie Jezeli czynnosc urzedowa nie
wpisu do rejestru ustawy skarbowej podlega oplacie skarbowej, na tej
prowadzonego przez samej podstawie prawnej,
Glównego Inspektora oplacie skarbowej nie podlega
Ochrony Srodowiska równiez decyzja odmawiajaca

dokonania tej czynnosci
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3. Dokonanie zmiany danych Art. 8 ust. 4 i 5 ww. nie podlega op/acie Czynnosc urzedowa
w rejestrze prowadzonym ustawy skarbowej niewymieniona w Czesci I
przez Glównego Inspektora zalacznika do ustawy o opiacie
Ochrony Srodowiska skarbowej

4. Wydanie decyzji o Art. 13 ww. ustawy 10 zl Ust. 53 w Czesci I zalacznika
wykresleniu z rejestru do ustawy o opiacie skarbowej
prowadzonego przez
Glównego Inspektora
Ochrony Srodowiska
na wniosek Drzedsiebiorcv

5. Wydanie decyzji o Art. 14 ww. ustawy nie podlega op/acie Decyzja wydawana z urzedu
wykresleniu z rejestru skarbowej
prowadzonego przez
Glównego Inspektora
Ochrony Srodowiska
z urzedu

6. Wydanie decyzji o Art. 20 ust. 2 ww. nie podlega op/acie Decyzja wydawana z urzedu
przeznaczeniu srodków ustawy skarbowej
pochodzacych z
zabezpieczenia finansowego
na sfinansowanie zbierania,
przetwarzania, odzysku,
w tym recyklingu, lub
unieszkodliwiania zuzytego
sprzetu

7. Wydanie decyzji o zwrocie Art. 20 ust. 3 ww. nie podlega op/acie Decyzja wydawana z urzedu
zabezpieczenia finansoweQo ustawY skarbowei

8. Wydanie decyzji ustalajacej Art. 69 ust.12 ww. nie podlega op/acie Decyzja wydawana z urzedu
wysokosc naleznej opiaty ustawy skarbowej
produktowej

9. Wydanie decyzji ustalajacej Art. 69 ust. 2 ww. nie podlega op/acie Decyzja wydawana z urzedu
dodatkowa oplate ustawy skarbowej
Droduktowa

Ustawa o miedzynarodowym obrocie odpadami
I. Czynnosci urzedowe
1. Wydanie decyzji o zwrocie Art. 16 ustawy o nie podlega op/acie Decyzja wydawana z urzedu

nielegalnie sprowadzonych miedzynarodowym skarbowej
odpadów do kraju wysylki lub obrocie odpadami
decyzji o okresleniu sposobu
zagospodarowania tych
odpadów na tereni kraju

III.Zezwolenia (pozwolenia, konces e)
1. Wydanie zezwolenia na obrót Art. 8 ust. 1 ustawy o 1.411 zl - Czesc III ust. 39 zalacznika do

odpadami z zagranica miedzynarodowym przemieszczanie ustawy o op/acie skarbowej
obejmujacy wielokrotne obrocie odpadami wielokrotne,
przemieszczanie lub 708 zl -
jednokrotne przemieszczenie przemieszczanie
odpadów jednokrotne

Ustawa - Prawo geologiczne i górnicze
I. Czynnosci urzedowe
1. Decyzja zatwierdzajaca Art. 33 ust.1 ustawy 10zl Czesc I ust. 53 zalacznika do

projekt prac geologicznych, - Prawo geologiczne ustawy o opiacie skarbowej
których wykonywanie nie i górnicze

IwvmaQa uzyskania koncesii
2. Przyjecie zgloszenia projektu Art. 33 ust. 4 ww. nie podlega op/acie Czynnosc urzedowa

prac geologicznych ustawy skarbowej niewymieniona w I czesci
wykonywanych w celu zalacznika do ustawy o op/acie

IwYkorzystania ciepla Ziemi skarbowei
3. Wydanie decyzji art. 41 ust. 4 ww. 10 zl Ust. 53 czesci I zalacznika do

zezwalajacej na zmiane ustawy ustawy o opiacie skarbowej
kryteriów bilansowosci zloza
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4. Pisemne zawiadomienie o Art. 45 ust. 1a ww. nie podlega oplacie Czynnosc urzedowa
przyjeciu dokumentacji ustawy skarbowej dokonywana z urzedu
aeoloaicznei bez zastrzezen

5. Zawiadomienie o przyjeciu art. 55 ust. 4 ww. nie podlega op/acie Czynnosc urzedowa
dodatku do projektu ustawy skarbowej dokonywana z urzedu
zagospodarowania zloza bez
zastrzezen

6. Wydanie decyzji wyrazajacej Art. 72 ust. 4 ww. 10 zl Zgodnie z ust. 53 czesci I
zgode na przeklasyfikowanie ustawy zalacznika do ustawy o opiacie
zasobów zloza skarbowe i

III. Zezwolenia (Dozwolenia. konces'e)
1. Wydanie koncesji na Art. 15 ustawy - 616 zl Czesc III ust. 44 pkt 1 zalacznika

dzialalnosc gospodarcza w Prawo geologiczne i do ustawy o op/acie skarbowej
zakresie: poszukiwania lub górnicze
rozpoznawania zlóz kopalin,
wydobywania kopalin ze
zlóz, bezzbiornikowego
magazynowania substancji
oraz skladowania odpadów w
górotworze, w tym w
podziemnych wyrobiskach ;;-
qómiczych

2. W przypadku wydania j.w. 616 zl - za kazdy Czesc III ust. 45 zalacznika do
koncesji na kilka rodzajów rodzaj dzialalnosci ustawy o op/acie skarbowej
ww. dzialalnosci w jednej
decvzii

3. Przedluzenie terminu Art. 16 ust. 5a ww. Czesc III ust. 46 zalacznika do
waznosci lub zmiana ustawy ustawy o opiacie skarbowej
warunków wydanej koncesji
na ww. dzialalnosc:

- przedluzenie terminu 50 % stawki
waznosci lub podstawowej,
rozszerzenie zakresu lj. 308 zl
dzialalnosci

- trescia zmiany jest 100 % stawki
kolejny rodzaj podstawowej,
dzialalnosci ti. 616 zl

Pelnomocnictwa
L.p. Przedmiot Oplata skarbowa Odniesienie do Uwagi merytoryczne

przepisów ustawy
o oplacie
skarbowej

1. Zlozenie pelnomocnictwa lub Czesc IVzalacznika Zwolnione od op/aty skarbowej
jego odpisu, wypisu lub kopii do ustawy o op/acie sa pelnomocnictwa:
- od kazdego stosunku skarbowej - poswiadczone notarialnie lub

pelnomocnictwa 17 zl (obowiazek zaplaty przez uprawniony organ,
op/aty skarbowej upowazniajace do odbioru
ciazy solidarnie na dokumentów,
mocodawcy i - jezeli pelnomocnictwo

pelnomocniku) udzielane jest
malzonkowi, wstepnemu,
zstepnemu lub rodzenstwu,

- jezeli mocodawca jest

podmiot okreslony wart.
7 pkt 1-5 ustawy.

2. Zlozenie pelnomocnictwa Czesc IVzalacznika Jeden stosunek pelnomocnictwa
lacznego - dokumentu, w do ustawy o op/acie
którym mocodawca ustanowil skarbowej
kilka osób, zobowiazujac je
do lacznego dzialania - albo
odpisu, wypisu lub kopii
takieQo pelnomocnictwa 17 zl
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3. Zlozenie pelnomocnictwa Czesc IVzalacznika Jeden stosunek pelnomocnictwa
ustanowionego przez do ustawy o oplacie
lacznego mocodawce (np. skarbowej
malzonków) jednego
pelnomocnika -albo odpisu,
wypisu lub kopii takiego
pelnomocnictwa 17 zl

4. Jezeli skladany jest odpis Czesc II ust. 4 Zwolnione od oplaty skarbowej
(wypis) lub kopia zalacznika do jest poswiadczenie zgodnosci
pelnomocnictwa to musza ustawy o oplacie odpisu, kopii lub wyciagu z
byc dodatkowo urzedowo skarbowej pelnomocnictwa
poswiadczone 5 zl - od kazdej niepodlegajacego oplacie

pelnej lub zaczetej skarbowej lub od niej
stronicy zwolnioneQo


