
Dz.U.2006.225.1635 

ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. 

Sejm 

Opfata skarbowa. 


ZAlA.CZNIK 

WYKAZ PRZEDMIOTOW OPlATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPLATY ORAZ ZWOLNIENIA 

Czesc Przedmiot oplaty skarbowej Stawka Zwolnienia 

1 2 3 4 

I. Ookonanie czynnosci urzedowej 

1. SporzCldzenie aktu malzeristwa 84 zl 

2. Inne czynnosci kierownika urzedu 11 zl 1) sporzadzenie aktu urodzenia lub 
stanu cywilnego zgonu 

2) przyjecie oswiadczenia 0 

uznaniu dziecka lub 0 nadaniu 
dziecku nazwiska meza matki 

3. Oecyzja 0 wpisaniu do polskich 50 zl 

ksiag stanu cywilnego tresci aktu 

stanu cywilnego sporzadzonego za 

granica 


4. Pozostale decyzje wydawane przez 39 zl 

kierownika urzedu stanu cywilnego 

uwzgledniajace wnioski stron 


5. Protokol zawierajacy ostatnia wole 22 zl 

spadkodawcy, sporzadzony przez osoby 

wymienione w art. 951 § 1 Kodeksu 

cywilnego 


6. (uchylony) 

7. Oecyzja 0 zmianie nazwiska i 37 zl 

imienia (imion) albo nazwiska lub 

imienia (imion) 


8. Decyzja 0 warunkach zabudowy i 107 zl 

zagospodarowania terenu 


9. Przeniesienie decyzji o warunkach 56 zl 

zabudowy i zagospodarowania terenu na 

rzecz innej osoby 


10. Zatwierdzenie projektu 47 zl 

budowlanego 


11. Przeniesienie decyzji 0 90 zl 

pozwoleniu na budowe lub decyzji 0 


pozwoleniu na wznowienie robot 

budowlanych na rzecz innego podmiotu 


12. Oecyzja 0 przeniesieniu praw i 

obowiClZkow wynikajClcych z: 


1) wydawanych, na podstawie przepisow 
0 ochronie srodowiska i przepisow 0 

odpadach, pozwoleri na wprowadzanie 
substancji i energii do srodowiska: 



a) w zwiqzku z wykonywana. 1.023 z1 
dzia1alnosciq qospodarczq, z 
zastrzezeniem lit. b 

b) w zwiqzku z dzia1alnosciq 259 z1 
qospodarczq wykonywanq przez podmioty 
prowadzqce dzia1alnosc wytworczq w 
rolnictwie, mikroprzedsiebiorcow oraz 
ma1ych i srednich przedsiebiorcow 

c) pozosta1ych 256 z1 

2) pozwolen wodnoprawnych 100 z1 

13. Przyjecie wymaqaneqo przepisami 0 120 z1 
ochronie srodowiska zq10szenia 
instalacji, z ktorej emisja nie wymaqa 
pozwolenia, moqqcej neqatywnie 
oddzia1ywac na srodowisko 

14. Wymaqane przepisami 0 ochronie 
srodowiska: 

1) zatwierdzenie raportu 0 1. 069 z1 
bezpieczenstwie 

2) zatwierdzenie zmian w raporcie 0 214 z1 
bezpieczenstwie 

15. Potwierdzenie przyjecia 170 z1 
zq10szenia rejestracyjnego w podatku 
akcyzowym 

16. Potwierdzenie zarejestrowania 170 z1 
podatnika podatku od towarow i us1ug 
jako podatnika VAT czynnego lub 
podatnika VAT zwolnionego 

17. Zqoda wydawana przez orqan 30 z1 
podatkowy na podstawie przepisow prawa 
podatkowego 

18. Dokonanie wpisu niepublicznego 217 z1 
zak1adu opieki zdrowotnej do rejestru 
zak1adow prowadzonego przez wojewode 

19. Dokonanie wpisu do rejestru 26 z1 
zwierzqt 

20. Przyrzeczenie wydania zezwolenia 98 z1 

(pozwolenia, koncesji) 


21. Przed1uzenie terminu waznosci lub 44 z1 
zmiana warunkow przyrzeczenia wydania 
zezwolenia (pozwolenia, koncesji) 

22. Wydanie duplikatu zezwolenia 24 z1 

(pozwolenia, koncesji) lub 

przyrzeczenia wydania zezwolenia 
(pozwolenia, koncesji) 

23. Wydanie duplikatu decyzji 0 15 z1 
nadaniu numeru identyfikacji 
podatkowej 

24. Wydanie duplikatu ksiqzeczki 28 z1 
wojskowej 

25. Decyzja w sprawie uznania 523 z1 
kwalifikacji do wykonywania zawodu 



regulowanego lub dzialalnosci w 
rozumieniu przepisow 0 zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w panstwach czlonkowskich 
Unii Europejskiej 

26. Oecyzja 0 nabyciu obywatelstwa 
polskiego 

27. Oecyzja stwierdzajqca posiadanie 
lub utratfil obywatelstwa polskiego 

28. Ookonanie wpisu zaproszenia 
cudzoziemca na pobyt w 
Rzeczypospolitej Polskiej do 
ewidencji zaproszen 

29. Ookonanie wpisu 
przedstawicielstwa przedsifilbiorcy 
zagranicznego do rejestru 
przedstawicielstw przedsiebiorcow 
zagranicznych 

30. Dokonanie wpisu statku rybackiego 
do rejestru statkow rybackich 

31. Zmiana wpisu w rejestrze statkow 
rybackich 

32. Dokonanie wpisu do rejestru osob 
uprawnionych do wykonywania czynnosci 
akwizycyjnych na rzecz otwartych 
funduszy emerytalnych 

33. Zmiana wpisu do rejestru, 0 ktorym 
mowa w ust. 32, polegaja.ca na 
rozpoczfilciU wykonywania czynnosci 
akwizycyjnych na rzecz innego funduszu 
ba.dz na rozpoczfilciu wykonywania 
czynnosci akwizycyjnych w imieniu 
innego podmiotu 

34. Ookonanie wpisu do rejestru 
agentow ubezpieczeniowych 

35. Zmiana wpisu do rejestru agentow 
ubezpieczeniowych: 

1) jezeli zmiana nasta.pi na wniosek 
zakladu ubezpieczen w zwia.zku z 
zawarciem umowy agencyjnej z agentem 
ubezpieczeniowym, ktory zostal 
wpisany do rejestru na uprzedni 
wniosek innego zakladu ubezpieczen 
2) pozos tale zmiany 

219 zl 

58 zl 

27 zl 

6.713 zl 

176 zl 

59 zl 

106 zl 

53 zl 

110 zl 

110 zl 

55 zl 

zmiana wpisu do rejestru agentow 
ubezpieczeniowych 

obejmujqca: 
1) imiona i nazwisko, numer PESEL 
lub, gdy ten nie zostal nadany, 
numer paszportu, dowodu osobistego 
lub innego dokumentu 
potwierdzajqcego tozsamosc, adres 
zamieszkania, numer w ewidencji 
dzialalnosci gospodarczej albo 
numer w rejestrze przedsiebiorcow, 
firmfil przedsifilbiorcy, pod ktora. 
wykonywana jest dzialalnos6 
gospodarcza, siedzibe i adres - w 
przypadku agenta ubezpieczeniowego 
beda.cego osoba. fizyczna., 

2) nazwe podmiotu lub firme, 
siedzibe i adres, numer w rejestrze 
przedsiebiorcow 

- w przypadku agenta 
ubezpieczeniowego bedqcego osobq 
prawnq lub jednostkq organizacyjnq 
nieposiadaja.ca. osobowosci prawnej, 

http:nieposiadaja.ca
http:nasta.pi
http:polegaja.ca


36. Dokonanie wpisu do rejestru 
dzialalnosci regulowanej: 

1) podmiotu wykonujqcego dziala1nosc 
na podstawie przepisow 0 ruchu 
drogowym 

2) podmiotu wykonujqcego dzia1alnosc 
w zakresie: 

a) wyrobu alkoholu etylowego 

b) wyrobu a1koholu etylowego, w 
przypadku gdy przedsiebiorca 
zadeklaruje roczn~ wielkosc produkcji 
do 10.000 litrow 100 % alkoholu 

c) oczyszczania alkoholu etylowego 

d) skazania alkoholu etylowego 

e) odwadniania alkoholu etylowego 
jezeli tresciq wpisu jest wiecej niz 
jeden rodzaj dzialalnosci, opIate 
skarbowq pobiera sie od kazdego z 
nich 

3) podmiotu wykonujqcego dzia1a1nosc 
w zakresie wytwarzania wyrobow 
tytoniowych 

4) podmiotu wykonujqcego dziala1nosc 
w zakresie: 

a) wyrobu napojow spirytusowych 

b) rozlewu napojow spirytusowych 

c) wyrobu lub rozlewu napojow 
spirytusowych, w przypadku gdy 

412 zl 

11.610 z1 

1. 005 z1 

11.610 z1 

11.610 z1 

11.610 z1 

11.610 z1 

11.610 z1 

11.610 z1 

1. 005 z1 

3) imiona i nazwisko, numer PESEL 
lub, gdy ten nie zostal nadany, 
numer paszportu, dowodu osobistego 
lub innego dokumentu 
potwierdzajqcego tozsamosc, adres 
zamieszkania - w przypadku osob 
fizycznych, przy pomocy ktorych 
agent ubezpieczeniowy wykonuje 
czynnosci agencyjne, 

4) numer polisy potwierdzaj~cej 
zawarcie umowy obowiqzkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialnosci 
cywilnej, date obowiqzywania tej 
umowy ubezpieczenia oraz nazwe 
zak1adu ubezpieczen, z ktorym 
zawarto te umowe - w przypadku 
agenta ubezpieczeniowego 
dzia1ajqcego na rzecz wiecej niz 
jednego zak1adu ubezpieczen w 
zakresie tego samego dzialu 
ubezpieczen, zgodnie z zal~cznikiem 
do ustawy 0 dzialalnosci 
ubezpieczeniowej, 

5) wykreslenie agenta 
ubezpieczeniowego na wniosek 
zakladu ubezpieczen 

dokonanie wpisu do rejestru 
podmiotow prowadzqcych agencje 
zatrudnienia 



przedsiebiorca zadeklaruje roczn~ 
wielkosc produkcji do 10.000 litrow 
100 % alkoho1u jezeli tresci~ wpisu 
jest wiecej niz jeden rodzaj 
dziaIa1nosci, opIate skarbow~ 

pobiera sie od kazdego z nich 

5) podmiotu wykonuj~cego dzialainosc l. 087 zl 
kantorow~ 

6) podmiotu wykonuj~cego dzialainosc 514 zl 
gospodarcz~ na podstawie przepisow 0 

uslugach turystycznych w zakresie 
organizowania imprez turystycznych 
oraz posredniczenia na zlecenie 
klientow w zawieraniu umow 0 

swiadczenie uslug turystycznych 

7) podmiotu wykonuj~cego dzialainosc 288 zl 
na podstawie przepisow 0 nasiennictwie 
w zakresie obrotu materialem siewnym 

8) podmiotu wykonuj~cego dzialainosc l.135 zl 
w zakresie konfekcjonowania 1ub obrotu 
srodkami ochrony ros1in 

9) podmiotu wykonuj~cego dziaIalnosc 412 zl 
na podstawie ustawy - Prawo pocztowe 

10) podmiotu wykonuj~cego 616 zl 
dziala1nosc gospodarcz~niewymienion~ 
w niniejszym ustepie 

37. Zmiana wpisu do rejestru zmiany wpisu do rejestru podmiotow 
dziaIalnosci regulowanej, jeze1i: prowadz~cych agencje zatrudnienia 

1) dotyczy ona rozszerzenia zakresu SO % stawek okreslonych od 
dziala1nosci wpisu 

2) tresci~ zmiany wpisu, 0 ktorym mowa 100 % stawek okreslonych 
w ust. 36 pkt 2 lub 4, jest ko1ejny od wpisu 
rodzaj dzialalnosci 

38. Decyzja w sprawie zwolnienia z l. 537 zl 
obowi~zku uzyskania swiadectwa 
homo1ogacji typu pojazdu 

39. Zgoda na chow i hodow1e zamkniet~ 105 zl 
zwierz~t niebed~cych zwierzetami 
gospodarczymi do celow zasiedlen 1ub 
eksportu zwierzyny zywej 

40. Decyzja stwierdzaj~ca spelnianie 50S zl 
uprawnien do prowadzenia szko1en 
pracownikow zakladow gorniczych w 
zakresie znajornosci przepisow 
reguluj~cych bezpieczne wykonywanie 
pracy w zakladzie gorniczym 

41. Decyzja zatwierdzaj~ca program 105 zl 
przeszkolenia pracownikow na 
stanowiskach w ruchu zakladu 
gorniczego, innych niz stanowiska 
kierownictwa i dozoru ruchu, ktore 
mog~ zajmowac osoby 0 szczego1nych 
kwa1ifikacjach zawodowych i warunkach 
zdrowotnych, opracowany d1a 
poszczego1nych stanowisk, wydawana na 
wniosek przedsiebiorcy 1ub jednostki 
organizacyjnej trudni~cej sie 
szkoleniem - od kazdego prograrnu 



42. Zatwierdzenie planow ruchu: 
1) podziemnych zakladow gorniczych 

2) odkrywkowych zakladow gorniczych 
lub zakladow gorniczych 
wydobywaj~cych kopaliny otworami 
wiertniczymi 

3) innych zakladow 

43. Nadanie uprawnieri rzeczoznawcy do 
spraw ruchu gorniczego: 

1) jednostce naukowej 

2) osobie fizycznej 

44. Decyzja zatwierdzaj~ca program 
gospodarowania odpadami 
niebezpiecznymi 

45. Decyzja 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizacj~ 
przedsi~wzi~cia 

46. Przeniesienie decyzji 0 

srodowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizacj~ przedsi~wzi~cia na rzecz 
innej osoby 

47. Decyzja zatwierdzaja,ca 
instrukcj~ eksploatacji skladowiska 

48. Przeniesienie decyzji 
zatwierdzaja..cej instrukcj~ 
eksploatacji skladowiska 

49. Decyzja w sprawie uznania wyrobu 
budowlanego za regionalny wyrob 
budowlany 

50. Udost~pnienie rzeczoznawcy 
maja..tkowemu przez naczelnika urz~du 
skarbowego informacji zawieraja,cej 
dane o wartosci nieruchomosci - od 
ka:i:dej nieruchomosci 

5l. Wydanie wypisu lub wyrysu ze 
studium lub planu zagospodarowania 
przestrzennego: 

1) od wypisu: 

a) do 5 stron 

b) powy:i:ej 5 stron 

2) od wyrysu: 

a) za ka:i:da.. wchodza..c~ w sklad wyrysu 
pelna.. lub rozpocz~ta.. cz~sc 
odpowiadaja,ca, stronie formatu A4 

b) nie wi~cej niz 

52. Decyzja w sprawie zwolnienia od 
obowia,zku ka:i:dorazowego zdawania 
odpadow i pozostalosci ladunkowych 
przed opuszczeniem portu 

1.005 zl 

805 zl 

505 zl 

1.005 zl 

505 zl 

505 zl 

205 zl 

105 zl 

505 zl 

259 zl 

155 zl 

5 zl udzielenie informacji w zwia..zku z 
wycena.. dokonywana.. przez 
rzeczoznawc~ maja..tkowego na 
zlecenie organu administracji 
publicznej 

30 zl 

50 zl 

20 zl 

200 zl 

100 zl 



53. Decyzja inna, niz wymieniona w 
niniejszym zal~czniku, do kt6rej maj~ 
zastosowanie przepisy Kodeksu 
post~powania administracyjnego 

II. Wydanie zaswiadczenia 

1. Zaswiadczenia, w tym r6wniez 
odpisy dokument6w, wydawane przez 
urz",dy stanu cywilnego oraz archiwa 
panstwowe: 

1) zaswiadczenie stwierdzaj~ce, ze 
obywatel polski lub zamieszkaly na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
cudzoziemiec niemaj~cy obywatelstwa 
zadnego panstwa, zgodnie z prawem 
polskim, moze zawrzec malzenstwo za 
granic~ 

2) odpis zupelny aktu stanu cywilnego 

3) odpis skrocony aktu stanu 
cywilnego 

4) zaswiadczenie 0 dokonanych w 
ksi",gach stanu cywilnego wpisach lub 0 

10 zl 1) decyzja umarzaj~ca post",powanie 
1ub wydawana w post",powaniu 
odwolawczym albo w trybie 
szczeg6lnym 
2) decyzja w sprawie przyznania 
dodatku mieszkaniowego 

3) decyzja w sprawie dotacji 
przedmiotowej na zadania w 
dziedzinie rolnictwa 

4) decyzja wydana przez Prezesa 
Urz",du Komunikacji Elektronicznej w 
ramach realizacji jego zadan w 
zakresie telekomunikacji 

5) decyzja w sprawie skargi 
pasazera lotniczego na naruszenie 
przez przewoznika lotniczego 
przepisow rozporz~dzenia nr 
261/2004/WE z dnia 11 lutego 2004 r. 
ustanawiaj~cego wspolne zasady 
odszkodowania i pomocy dla 
pasazer6w w przypadku odmowy 
przyj",cia na poklad albo odwolania 
lub duzego opoznienia lotow, 
uchylaj~cego rozporz~dzenie (EWG) 
nr 295/91 (Dz. Urz. UE L 46 z 
17.02.2004, s. 1) 

6) decyzja 0 przyznaniu zwrotu 
podatku akcyzowego zawartego w 
cenie oleju nap",dowego 
wykorzystywanego do produkcji 
rolnej 

1) odpis wydawany z akt stanu 
cywilnego, dotycz~cy obywateli 
polskich przebywaj~cych za granic~, 

38 zl przeznaczony wyl~cznie na potrzeby 
polskich przedstawicielstw 
dyplomatycznych lub urz",dow 
konsularnych 
2) odpisy skr6cone: 
a) wydawane w sprawach dokument6w 
stwierdzaj~cych tozsamosc 

33 zl b) wydawane bezposrednio po 
sporz~dzeniu aktu stanu cywilnego -
w liczbie 3 egzemplarzy; 
zwolnienie to przysluguje rowniez 
cudzoziemcom, ktorym udzielono 
zezwolenia na osiedlenie si", lub 
nadano status uchodzcy w 
Rzeczypospolitej Polskiej, oraz 
obywatelom tych panstw obcych, z 
ktorymi Rzeczpospolita Polska 
zawarla odpowiednie porozumienia 

22 zl 

24 zl 



I 
ich braku oraz zaswiadczenie 0 

zaginifllciu lub zniszczeniu ksifllgi 
stanu cywilnego 

5) pozos tale zaswiadczenia 

2. Pelny odpis przetworzonych danych 
osobowych ze zbiorow meldunkowych, 
zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i 
uniewaznionych dowodow osobistych 

3. Zaswiadczenie wydawane przez 
wojskowego komendanta uzupelnien, 
stwierdzaja,ce odbycie sluzby 
wojskowej przez osoby stale 
przebywaja.ce za granica, 

4. Poswiadczenie zgodnosci 
duplikatu, odpisu, wycia.gu, wypisu lub 
kopii, dokonane przez organy 
administracji rza,dowej lub 
samorza.dowej lub archiwum panstwowe, 
od kazdej pelnej lub zacz",tej stronicy 

5. Legalizacja dokumentu 

6. Wydanie Apostille, 0 ktorej mowa w 
Konwencji znosza,cej wym6g legalizacji 
zagranicznych dokument6w urz",dowych, 
sporza,dzonej w Hadze dnia 5 
pazdziernika 1961 r. (Dz. u. z 2005 r. 
Nr 112, poz. 938) 

7. Poswiadczenie wlasnor",cznosci 
podpisu 

8. Zaswiadczenie 0 niezaleganiu w 
podatkach lub stwierdzaja,ce stan 
zaleglosci - od kazdego egzemplarza 

9. Swiadectwo dopuszczenia poj azdu do 
przewozu niekt6rych materia16w 
niebezpiecznych i swiadectwo dla 
srodk6w transportu przeznaczonych do 
przewozu szybko psuja,cych si", 
artykul6w zywnosciowych 

10. Swiadectwo: 

1) fitosanitarne dla roslin, 
produkt6w roslinnych lub przedmiot6w 
wyprowadzanych z terytorium 
Rzeczypospo1itej Polskiej do panstw 
trzecich 

2) dla mieszanki materialu siewnego 
za kazde zaswiadczenie dotycza,ce 
okreslonej partii 

1l. Zaswiadczenie potwierdzaja.ce 
brak obowia,zku uiszczenia podatku od 
towar6w i uslug z tytulu przywozu 
nabywanych z terytorium pans twa 
czlonkowskiego Unii Europejskiej 
innego niz terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej pojazd6w, 
kt6re maja, bye dopuszczone do ruchu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

12. Karta rejestracyjna broni 

26 zl 

17 zl 

46 zl 

5 zl 

26 zl 

60 zl 

poswiadczenie zgodnosci odpisu, 
kopii lub wycia.gu z pelnomocnictwa 
niepodlegaja,cego oplacie skarbowej 
lub od niej zwolnionego 

9 zl 

21 zl 

132 zl 

20 zl 

21 zl 

160 zl 

82 zl karta rejestracyjna wydawana 

http:potwierdzaja.ce
http:wycia.gu
http:przebywaja.ce


pneumatycznej 1ub broni pozbawionej na szko1e 
stale cech uzytkowych 

13. Europejska Karta Broni Pa1nej 105 zl 

14. Zaswiadczenie stwierdzaj~ce, ze 105 zl 
obiekty budow1ane i urz~dzenia 

techniczne przeznaczone do 
wykonywania okres1onej dziala1nosci 
gospodarczej spelniaj~ wymagania 
okres1one w przepisach 0 ochronie 
srodowiska 

15. Zaswiadczenie stwierdzaj~ce, ze 105 zl 
na terenie, na ktorym polozone jest 
projektowane eko1ogiczne gospodarstwo 
ro1ne, nie nast~i10 przekroczenie 
dopuszcza1nych stezen szkod1iwych 
substancji zanieczyszczaj~cych 
powietrze i wod4i\ 

16. Opinia potwierdzaj~ca, ze 105 zl 
pomieszczenia dostosowane do 
prowadzenia dzialalnosci w zakresie 
konfekcjonowania 1ub obrotu srodkami 
ochrony roslin i przechowywania 
opakowan po srodkach ochrony ros1in 
sk1asyfikowanych jako bardzo 
toksyczne spelniaj~ wymogi ochrony 
srodowiska 

17. Zaswiadczenie potwierdzaj~ce 21 zl 
nadanie numeru identyfikacji 
podatkowej podmiotowi, kt6ry si4i\ nim 
posluguje 

18. Zaswiadczenie potwierdzaj~ce 20 zl 
zidentyfikowanie okreslonego podmiotu 
na potrzeby transakcji 
wewn~trzwspo1notowych na terytorium 
panstwa czlonkowskiego innym niz 
terytorium kraju 

19. Zaswiadczenie potwierdzaj~ce, ze 21 zl 
podatnik jest zarejestrowany jako 
podatnik VAT czynny 1ub zwolniony 

20. Zaswiadczenie stwierdzaj~ce, ze 21 zl 
podatnik jest zarejestrowanym 
podatnikiem podatku akcyzowego 

21. 	 Pozos tale zaswiadczenia 17 zl 1) zaswiadczenie wydawane w 

interesie pub1icznym 


2) zaswiadczenie wydawane w 
zwi~zku z ubieganiem sie 0 wydanie 
zezwo1enia upowazniaj~cego do 
przekraczania granicy, 
przewidzianego w umowach 
mi4i\dzynarodowych 0 u1atwieniach w 
malym ruchu granicznym, w celach 
sluzbowych 1ub w zwi~zku z 
wykonywanymi czynnosciami 
urz4i\dowymi 1ub spolecznymi 

3) zaswiadczenie w sprawach 
poszukiwania osob zaginionych w 
czasie dzialan wojennych 1ub w 
zwiazku z tymi dzia1aniami 



III. 	 Wydan~e zezwolen~a (pozwolen~a, 

koncesj~) 

1. Zezwo1enie na zawarc~e maizenstwa, 
o ktorym mowa wart. 4 Kodeksu 
rodz~nnego ~ op~ekunczego 

4) zaswiadczenie w spraw~e 
ekshumacj~, przewozu ~ sprowadzen~a 
zwIok lub szcz~tkow zwIok ludzkich 

5) zasw~adczen~e w sprawie budowy 
lub odbudowy ob~ektow budowlanych 
zn~szczonych a1bo uszkodzonych 
wskutek dz~aIalnosc~ spowodowanej 
ruchem zakladu gorniczego lub klesk 
zywiolowych 

6) zaswiadczenie w sprawie ulg dla 
osob dotknietych klesk~ zywiolow~ 
Iub wypadk~em losowym 

7) zaswiadczenie dotycz~ce 
scalania ~ zamiany gruntow, 
wspolnot gruntowych, mienia 
komunalnego ~ gminnego, sluzebnosc~ 
gruntowych, rozgran~czenia 
n~eruchomosci, sprzedazy i 
dz~erzawy nieruchomosci rolnych 
Skarbu Panstwa, porz~dkowania 
wlasnosc~ gospodarstw rolnych, 
ochrony gruntow rolnych ~ lesnych, 
me1~oracji uzytk6w rolnych oraz 
zwi~zane z real~zacj~ przepisow 0 

reformie rolnej i osadnictwie 

8) zaswiadczen~e wydawane na 
podstaw~e przep~sow 0 hodowli 
zw~erz~t gospodarsk~ch 

9) potw~erdzenie zlozenia podania 
oraz ~nnych dokumentow skiadanych w 
sprawach indyw~dualnych z zakresu 
adm~n~stracji pubIicznej 

10) zaswiadczen~e 0 nadan~u 

statystycznego numeru 
identyf~kacyjnego 

11) zasw~adczenie 0 wielkosc~ 

uiytk6w rolnych gospodarstwa 
rolnego, wydawane przez urzedy gmin 
wlasciwe do pobieran~a podatku 
rolnego 

12) zasw~adczenie niezbedne do 
uzasadnienia wn~osku 0 udzielen~e 

pomocy z udz~a16w Un~~ Europejskiej 

13) zasw~adczenie dla przesylki 
z~emniakow, potwierdzaj~ce, ie 
ziemniak~ pochodz~ z miejsca 
produkcj~ uznanego za wolne od 
grzyba Synchytr~um endobiot~cum 

14) zaswiadczenie potwierdzaj~ce, 
ie w parti~ bulw ziemniaka nie 
stwierdzono wystepowania 
Clavibacter m~chiganens~s ssp. 
sepedon~cus 

39 zi 



2. Zezwolenie na zamieszkanie na czas 
oznaczony z wy1~czeniem zezwolenia 
udzielonego na podstawie art. 53a ust. 
2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. a 
cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, 
paz. 1694, z 2007 r. Nr 120, paz. 818 
i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 
70, paz. 416, Nr 180, paz. 1112 i Nr 
216, poz. 1367) 

2a. Zezwolenie na zamieszkanie na 
czas oznaczony, 0 kt6rym mowa wart. 
53a ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 
r. a cudzoziemcach, wydane na 
podstawie: 

1) pkt 1 i 3 

2) pkt 2 

3. Zezwolenie na osied1enie sie 

4. Zezwolenie na pobyt rezydenta 
d1ugoterminowego Wsp6lnot 
Europejskich 

5. (uchylony) 

6. Wiza wydawana przez komendanta 
plac6wki Strazy Granicznej: 

1) dla jednej osoby 

2) dla grupy os6b 

340 zl 

85 zl 

340 zl 

640 zl 

640 zl 

r6wnowartosc 60 euro·) 

iloczyn liczby os6b w 
grupie i r6wnowartosci 1 
euro·) powiekszony a 
r6wnowartosc 60 euro·) 

*) przeliczenia 
r6wnowartosci euro na zlote 
dokonuje sie wed1ug 
sredniego kursu ogloszonego 
przez Narodowy Bank Polski 
dla tej waluty w ostatnim 
dniu roboczym 
poprzedzaj~cym dzien 
zlozenia wniosku a wydanie 
wizy 

1) zezwolenie udzielane 
cudzoziemcowi na podstawie art. 53 
ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 13 
czerwca 2003 r. a cudzoziemcach 
2) zezwolenie udzielane 
cudzoziemcowi korzystaj~cemu z 
ochrony czasowej 

zezwolenie udzielane: 

1) cz1onkowi najblizszej rodziny 
repatrianta 

2) cudzoziemcowi, kt6remu 
udzielono azylu 

1) wiza dla cz10nka rodziny 
obywatela panstwa cz1onkowskiego 
Unii Europejskiej, panstwa 
cz1onkowskiego Europejskiego 
Porozumienia a Wolnym Handlu (EFTA) 
- strony umowy 0 Europejskim 
Obszarze Gospodarczym lub 
Konfederacji Szwajcarskiej, kt6ry 
do niego do1~cza lub z nim przebywa 

2) wiza dla cudzoziemca 
korzystaj~cego z ochrony czasowej 

3) wiza dla cudzoziemca w wieku 
ponizej 6 lat 

4) wiza dla uczni6w szk61, 
student6w, studentow podyplomowych 
oraz towarzysz~cych im nauczycieli, 
ktorzy podr6zuj~ w celu nauki, 
studiowania lub szkolenia 



7. Przed1uzenie wizy: 

1) jednolitej 

2) krajowej 

8. Zezwolenie wydane na nabycie przez 
cudzoziemca nieruchomosci lub prawa 
uzytkowania wieczystego, albo na 
nabycie lub obj~cie przez cudzoziemca 
udzia16w lub akcji w sp61ce handlowej 
z siedzibq na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, a takze na 
kazdq innq czynnosc prawnq dotyczqCq 
udzia10w lub akcj i, jezeli w ich wyniku 
sp61ka handlowa, b~dqca w1ascicielem 
lub wieczystym uzytkownikiem 
nieruchomosci na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, stanie si~ 
sp61kq kontrolowanq przez cudzoziemca 
lub cudzoziemc6w oraz na nabycie lub 
obj~cie przez cudzoziemca udzia16w lub 
akcji w sp61ce handlowej z siedzibq na 
terytoriumRzeczypospolitej Polskiej, 
b~dqcej w1ascicielem lub wieczystym 
uzytkownikiem nieruchomosci na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
jezeli spo1ka ta jest sp61kq 
kontrolowanq, a udzia1y lub akcje 
nabywa lub obejmuje cudzoziemiec 
nieb~dqcy udzia10wcem lub 
akcjonariuszem sp61ki 

9. Pozwolenie wydawane na podstawie 
przepis6w prawa budowlanego: 
1) na budow~ obiektu budowlanego oraz 
urzqdzen budowlanych zwiqzanych z 
obiektem budowlanym: 

a) budynku przeznaczonego na 
prowadzenie dzia1alnosci gospodarczej 
innej niz rolnicza i lesna: 

- za kazdy m2 powierzchni uzytkowej 

- nie wi~cej niz 

b) budynku s1uzqcego celom 
gospodarczym w gospodarstwie rolnym 

c) innego budynku 

d) studni oraz urzqdzen do usuwania 
nieczystosci sta1ych i sciek6w 

r6wnowartosc 60 euro*) 

406 z1 

*) przeliczenia 
r6wnowartosci euro na z10te 
dokonuje si~ wed1ug 
sredniego kursu og1oszonego 
przez Narodowy Bank Polski 
dla tej waluty w ostatnim 
dniu roboczym 
poprzedzajqcym dzien 
z10zenia wniosku 0 
przed1uzenie wizy 

1.570 z1 

1 z1 

539 z1 

14 z1 

48 21 

20 z1 

5) wiza dla naukowc6w 
przybywajqcych w celu prowadzenia 
badan naukowych 

1) pozwolenie na budow~ lub remont 
obiekt6w budowlanych zniszczonych 
lub uszkodzonych wskutek 
dzia1alnosci spowodowanej ruchem 
zak1adu g6rniczego lub kl~sk 
zywio1owych 

2) pozwolenie na budow~ budynkow 
przeznaczonych na cele naukowe, 
socjalne i kulturalne 

3) p02wo1enie na remont obiekt6w 
budowlanych wpisanych do rejestru 
2abytk6w 



e) budowli zwi~zanych z produkcj~ 
roln~ 

f) sieci wodoci~gowych, 
kanalizacyjnych, 
elektroenergetycznych, 
telekomunikacyjnych, gazowych, 
cieplnych oraz drog, z wyj~tkiem drog 
dojazdowych, dojsc do budynkow i 
zjazdow z drogi, z zastrzezeniem lit. 
9 

g) sieci wodoci~gowych, 
kanalizacyjnych, 
elektroenergetycznych, 
telekomunikacyjnych, gazowych, 
cieplnych oraz drog 0 dlugosci do 1 
kilometra 

h) innych budowli 

i) urz~dzen budowlanych zwi~zanych z 
obiektem budowlanym 

W przypadku wydawania pozwolenia na 
budowe budynku 0 funkcji mieszanej, 
przy obliczaniu oplaty skarbowej nie 
uwzglednia sie powierzchni 
mieszkalnej tego budynku. 
W przypadku wydawania pozwolenia na 
budowe obejmuj~cego wiecej niz jeden 
obiekt budowlany wymieniony w 
niniejszym ustepie, op1ate skarbow~ 
pobiera sie od kazdego obiektu 
odrebnie. 

2) na przebudowe lub remont obiektu 
budowlanego oraz na wznowienie robot 
budowlanych 

10. Pozwolenie na uzytkowanie obiektu 
budowlanego 

11. Pozwolenie na rozbiorke obiektu 
budowlanego 

12. Pozwolenie na bron (swiadectwo 
broni) udzielane: 

1) osobie fizycznej 

2) osobie prawnej lub jednostce 
organizacyjnej nieposiadaj~cej 
osobowosci prawnej 

13. Zezwolenia oraz upowaznienia 
wydawane na podstawie przepisow 0 

ruchu drogowym: 

112 zl 

2.143 zl 

105 zl 

155 zl 

91 zl 

50 % stawek okreslonych w 
pkt 1 

25 % stawek okreslonych w 
ust. 9 pkt 1 

36 zl 

242 zl 

1.193 zl 

pozwolenie na uzytkowanie: 
1) wydawane wskutek podan 
wnoszonych w sprawie budowy lub 
przebudowy obiektow budowlanych 
zniszczonych lub uszkodzonych 
wskutek dzialalnosci spowodowanej 
ruchem zakladu gorniczego lub klesk 
zywiolowych 

2) budynkow przeznaczonych na cele 
naukowe, socjalne i kulturalne 

pozwolenie na bron: 
1) otrzymywan~ przez zolnierzy w 
formie 

wyroznienia przewidzianego w 
przepisach 0 dyscyplinie wojskowej 

2) wydawane szkole 



1) na wykonywanie dzia1alnosci 
gospodarczej 

2) pozosta1e 

14. Zezwolenie na utworzenie banku 
sp61dzie1czego 

15. Zezwolenie na utworzenie banku w 
formie sp61ki akcyjnej 

16. Zezwolenie na utworzenie za 
granic~ banku z kapita1em polskim lub 
udzia1em kapita1u polskiego 

17. Zezwolenie na otwarcie na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
oddzia1u zagranicznego banku, 
przed1uzenie terminu waznosci lub 
zmiana warunk6w wydanego zezwolenia 

18. Zezwolenie na otwarcie na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
przedstawicie1stwa banku 
zagranicznego, przed1uzenie terminu 
waznosci lub zmiana warunk6w wydanego 
zezwolenia 

19. Zezwolenie na wykonywanie 
dzia1a1nosci ubezpieczeniowej i 
zmiana wydanego zezwolenia 

20. Zezwolenie na utworzenie przez 
fundacj", zagraniczn~ na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej 
przedstawicielstwa 

21. Licencja po1owowa wydawana: 

1) na statek rybacki o d1ugosci 
ca1kowitej mniejszej lub r6wnej 10 m 

2) na statek rybacki 0 d1ugosci 
ca1kowitej wi",kszej niz 10 m 

22. Sportowe zezwolenie po1owowe 
wydawane: 

1) na okres jednego miesi~ca 

2) na okres jednego roku: 

a) emerytom, rencistom oraz m10dziezy 
szkolnej w wieku do 24 lat 

b) innym podmiotom 


3) na okres zawod6w sportowych 


23. Pozwolenie albo zezwolenie na: 

1) po1owy organizm6w morskich w 
celach naukowo-badawczych alba 
szkoleniowych 

2) prowadzenie chowu lub hodowli ryb 
innych organizm6w morskich 

3) prowadzenie zarybiania 

433 z1 

48 z1 


0,1 % funduszu udzia1owego 


0,1 % kapi ta1u zak1adowego 


12.750 z1 

12.750 z1 

6.713 z1 

12.750 z1 

855 z1 

596 z1 

1.186 z1 

16 z1 

31 zl 

49 zl 

15 zl 

15 z1 

419 z1 

15 z1 

i 



24. Pozwolenie wodnoprawne 217 zl 

25. Pozwolenie wydawane na podstawie 
przepisow 0 zapobieganiu 
zanieczyszczania morza przez statki: 

1) na usuwanie do morza urobku z 117 zl 
poglebiania dna morza 

2) na zatapianie w morzu odpadow lub 229 zl 
innych substancji 

26. Zezwolenia wydawane na podstawie 
przepisow prawa geologicznego i 
gorniczego, dopuszczajace wyroby do 
stosowania w zakladach gorniczych: 

1) dotyczace dopuszczenia element6w 
gorniczych wyciagow szybowych: 

a) maszyn wyciagowych, wyciagarek 654 zl 
wolnobieznych, urzadzen sygnalizacji 
i lacznosci szybowej 

b) naczyn wyciagowych, kol linowych, 221 zl 
zawieszen lin wyciagowych 
wyrownawczych, prowadniczych i 
odbojowych, zawieszen nosnych naczyn 
wyciagowych lub wyodrebnionych 
zespolow elementow wymienionych w 
niniejszym punkcie 

2) dotyczace dopuszczenia glowic 438 zl 
eksploatacyjnych (wydobywczych) wraz 
z systemami sterowania, z wylaczeniem 
glowic podmorskich, stosowanych w 
zakladach gorniczych wydobywajacych 
kopaliny otworami wiertniczymi 

3) dotyczace dopuszczenia wyrobow 
stosowanych w wyrobiskach podziemnych 
zakladow gorniczych: 

a) wozow do przewozu osob i wozow 654 zl 
specjalnych oraz pojazdow z napedem 
spalinowym do przewozu osob lub maszyn 
i urzadzen elektrycznych oraz 
aparatury laczeniowej na napiecie 
powyzej 1 kV pradu przemiennego lub 
powyzej 1,5 kV pradu stalego, albo 
system6w l~cznosci, bezpieczenstwa i 
alarmowania oraz zintegrowanych 
systemow sterowania kompleksow 
wydobywczych i przodkowych oraz od 
dopuszczenia urzadzen do 
mechanicznego wytwarzania i ladowania 
materialow wybuchowych oraz wozow i 
pojazdow do przewozenia lub 
przechowywania srodkow strzalowych 

b) urzadzen transportu linowego, 438 zl 
kolejek podwieszonych, kolejek 
spagowych oraz ich podzespolow 

c) tasm przenosnikowych 221 zl 

27. Zezwolenie na dopuszczenie srodka 
ochrony roslin do obrotu i stosowania, 
wydawane na podstawie przepisow 0 

ochronie roslin: 



1) jednorazowe 412 zl 

2) na okres do 3 lat 616 zl 

3) na okres 10 lat 1.023 zl 

28. Pozwolenie na wprowadzenie do 705 zl 

obrotu nawozu lub inneqo srodka 

wspomaqaj~ceqo upraw~ roslin 


29. Zezwolenie wydawane na podstawie 

przepisow 0 przeciwdzialaniu 

narkomanii: 


1) na upraw~ maku lub konopi 30 zl 

wloknistych 


2) na skup maku na podstawie umowy 125 zl 

kontraktacji lub skup konopi 

wloknistych na podstawie umowy 

kontraktacji albo umowy sprzedazy 


I---r.~~~--~~-+----------~----------~30. Pozwolenie na wywoz za qranic~ 


zabytku: 


1) na wywoz czasowy 44 zl 

2) na wywoz staly 25 % wartosci zabytku 

ustalonej przez bieglych 


31. Indywidualne zezwolenie dewizowe 113 zl 

32. Pozwolenie radiowe wydawane w 1.939 zl 

zwi~zku z wykonywaniem dzialalnosci 

polegaj~cej na swiadczeniu uslug 

telekomunikacyjnych, dostarczaniu 

sieci telekomunikacyjnych lub 

udoqodnien towarzysz~cych 


33. Zezwolenie na wykonywanie 1.087 zl 

dzialalnosci brokerskiej w zakresie 

ubezpieczen albo reasekuracji 


34. Koncesja na wykonywanie 4.244 zl 

dzialalnosci qospodarczej w zakresie 

obrotu z zaqranic~ paliwami i energi~ 


35. Zezwolenie na dzialalnose 

zwi~zan~ z narazeniem na 

promieniowanie jonizuj~ce, wydawane 

na podstawie przepisow Prawa 

atomoweqo: 


1) na przechowywanie materialow 209 zl 

j~drowych, zrodel i odpadow 

promieniotworczych oraz wypaloneqo 

paliwa j~droweqo, l~cznie z ich 

transportem na wlasny uzytek lub na 

stosowanie w jednostce organizacyjnej 

zrodel promieniotworczych, materialow 

j~drowych, urz~dzen zawieraj~cych 

zrodla promieniotworcze lub 

wytwarzaj~cych promieniowanie 

jonizuj~ce oraz na zamierzone 

podawanie substancji 

promieniotworczych ludziom i 

zwierz~tom w celu medycznej lub 

weterynaryjnej diagnostyki, leczenia 

lub badan naukowych, alba na 

uruchamianie pracowni, w ktorych maj~ 


bye stosowane zrodla promieniowania 




jonizuj~cego, w tym pracowni 
rentgenowskich 

2) na stosowanie poza jednostk~ 
(w terenie) zrodel promieniotworczych 
i materialow j~drowych oraz urz~dzen 
zawieraj~cych zrodla promieniotworcze 
lub wytwarzaj~cych promieniowanie 
jonizuj~ce, albo na obrot materialami 
j~drowymi, zrodlami 
promieniotworczymi lub urz~dzeniami 
zawieraj~cymi zrodla promieniotworcze 
oraz na transport materialow 
j~drowych, zrodel i odpadow 
promieniotworczych oraz wypalonego 
paliwa j~drowego (poza transportem na 
wlasny uzytek, 0 ktorym mowa w pkt 1) 
oraz na instalowanie i obsluge 
urz~dzen zawieraj~cych zrodla 
promieniotworcze oraz uruchamianie 
urz~dzen wytwarzaj~cych 

promieniowanie jonizuj~ce 

3) na wytwarzanie, przetwarzanie 
materialow j~drowych, zrodel i odpadow 
promieniotworczych, wypalonego paliwa 
j~drowego, wzbogacanie izotopowe oraz 
na produkowanie urz~dzen 
zawieraj~cych zrodla 
promieniotworcze, jak rowniez na 
zamierzone dodawanie substancji 
promieniotworczych w procesie 
produkcyjnym wyrobow powszechnego 
uzytku i wyrobow medycznych, na obrot 
tymi wyrobami oraz na przewoz na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
i wywoz z tego terytorium wyrobow 
powszechnego uzytku, wyrobow 
medycznych, do ktorych dodano 
substancje promieniotworcze oraz na 
budowe, rozruch, eksploatacje (probn~ 
lub stal~) oraz na zamkniecie lub 
likwidacje obiektow j~drowych, 
skladowisk odpadow 
promieniotworczych, przechowalnikow i 
skladowisk wypalonego paliwa 
j~drowego 

36. Zgody i zezwolenia wydawane na 
podstawie przepisow 0 organizmach 
genetycznie zmodyfikowanych: 

1) zgoda na uwolnienie GMO do 
srodowiska alba na zamkniete uzycie 
GMO 

2) zezwolenie na wprowadzenie do 
obrotu produktow GMO oraz na wywoz lub 
tranzyt produktow GMO 

37. Zezwolenie wydawane na podstawie 
przepisow 0 ochronie przyrody w 
zakresie przewozenia przez granice 
Rzeczypospolitej Polskiej roslin lub 
zwierz~t, ich czesci i produktow 
pochodnych podlegaj~cych 
ograniczeniom wynikaj~cym z przepisow 
prawa Unii Europejskiej 

38. Zezwolenie na utworzenie ogrodu 
botanicznego, ogrodu zoologicznego 

514 zl 

1. 023 zl 

3.466 zl 

3.466 zl 

107 zl zezwolenie na przewozenie przez 
granice Rzeczypospolitej Polskiej 
roslin i zwierz~t, wydawane ogrodom 
botanicznym lub zoologicznym 

76 zl 



lub osrodka rehabilitacji zwierz~t 

39. Zezwolenie wydawane na podstawie 
przepisow ustawy 0 miedzynarodowym 
przemieszczaniu odpadow: 

1) na obrot odpadami z zagranic~, 1. 411 z1 
obejmuj~cy wielokrotne 
przemieszczanie odpadow 

2) na obrot odpadami z zagranic~ 708 z1 
obejmuj~cy jednokrotne 
przemieszczenie odpadow 

3) od zezwolen wstepnych 2.000 z1 

40. Pozwolenie na wprowadzanie 
substancji i energii do srodowiska 
wydawane na podstawie przepisow 0 

ochronie srodowiska i przepisow 0 

odpadach: 

1) w zwi~zku z prowadzon~ 2.011 z1 
dzia1alnosci~ gospodarcz~, z 
zastrzezeniem pkt 2 

2) w zwi~zku z dzia1alnosci~ 506 z1 
gospodarcz~ prowadzon~ przez podmioty 
prowadz~ce dzia1alnosc wytworcz~ w 
rolnictwie, mikroprzedsiebiorcow oraz 
ma1ych i srednich przedsiebiorcow 

3) pozosta1e 506 z1 

Op1ata skarbowa od wydania pozwolenia 150 % stawki 
na wprowadzanie gazow i py10w do okreslonej odpowiednio w 
powietrza, wydanego w wyniku pkt 1, 2 alba 3 
przeprowadzenia postepowania 
kompensacyjnego 

41. Zezwolenie na wykonywanie 107 z1 
dzia1alnosci w zakresie odbierania 
odpadow komunalnych od w1ascicieli 
nieruchomosci 

42. Zezwolenie na wykonywanie 107 z1 
dzia1alnosci w zakresie oprozniania 
zbiornikow bezodp1ywowych i 
transportu nieczystosci ciek1ych 

43. Pozwolenie na nabywanie i 505 z1 
przechowywanie materia10w wybuchowych 
przeznaczonych do uzytku cywilnego, w 
zwi~zku z dzia1alnosci~ prowadzon~ w 
zakresie: poszukiwania, rozpoznawania 
i wydobywania z10z kopalin, a takze 
bezzbiornikowego magazynowania 
substancji oraz sk1adowania odpadow w 
gorotworze, w tyro w podzieronych 
wyrobiskach gorniczych 

43a. Zezwo~enie wydawane na podstawie 
przepisow 0 tworzeniu i dzia1aniu 
wiekopowierzchniowych obiektow 
han~owych: 

- za kazdy rri' powierzchni sprzedazy, 25 z1 

- nie wi,..cej niz 0,5 % dek~arowanej 
wartosci inwestycji, 
podanej we wniosku, 0 ktory.m 



mowa wart. 4 ustawy z dnia 
11 maja 2007 r. 0 tworzeniu 
i dzialaniu 
wielkopowierzchniowych 
obiektow handlowych (Dz. U. 
Nr 127, poz. 880) 

43b. Zmiana zezwolenia, 0 ktorym mowa SO % stawki, ktorq pobrano 
w pkt 43a z tytulu wydania zezwolenia 

44. Inne niz wymienione w niniejszym 
zal~czniku zezwolenie (pozwolenie, 
koncesja) : 

1) na wykonywanie dzialalnosci 616 zl 
gospodarczej 

2) pozos tale 82 zl 

1) zezwolenie wydawane na 
podstawie przepisow 0 hodowli 
zwierz~t gospodarskich 

2) zezwolenie na ekshumacje, 
przewoz i sprowadzenie zwlok 
ludzkich lub ich szcz~tkow 

3) zezwolenie dotycz~ce scalania i 
zamiany grunt6w, wspolnot 
gruntowych, mienia komunalnego i 
gminnego, sluzebnosci gruntowej, 
rozgraniczenia nieruchomosci, 
sprzedazy i dzierzawy nieruchomosci 
rolnych Skarbu Panstwa, 
uporz~dkowania wlasnosci 
gospodarstw rolnych, ochrony 
gruntow rolnych i lesnych, 
melioracji uzytkow rolnych oraz 
zwi~zane z realizacj~ przepisow 0 

reformie rolnej i osadnictwie 

4) zezwolenie w sprawie dotycz~cej 
inwestycji jednostek budzetowych 
wydawane na wnioski skladane przez 
inwestorow zastepczych 

5) zezwolenie w sprawach 
nalez~cych do wlasciwosci organow 
celnych - wydawane na wniosek 
skladany przez osobe przekraczaj~c~ 
granice panstwow~ i zalatwianych w 
toku kontroli celnej, dokonywanej u 
tej osoby podczas przekraczania 
granicy 

6) zezwolenie na usuniecie drzew 
lub krzewow 

7) zezwolenie na dzialania 
zwi~zane z ochron~ przyrody, 
wydawane organizacjom ekologicznym 
i jednostkom naukowym dzialaj~cym 
na rzecz ochrony przyrody 

8) zezwolenie na zajecie pasa 
drogowego na cele niezwi~zane z 
budow~, przebudow~, remontem, 
utrzymaniem i ochron~ drog 

9) pozwolenie na lokalizowanie w 
pasie drogowym obiektow budowlanych 
lub urz~dzen niezwi~zanych z 
potrzebami zarz~dzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego 

10) zezwolenie na przejazd pojazdu 
nienormatywnego 

11) pozwolenie na prowadzenie prac 
naukowo-badawczych lub prac nad 



45. W przypadku wydania zezwolenia 
(pozwolenia, koncesji) na kilka 
rodzajow dzia1alnosci w jednej decyzji 
- za kazdy rodzaj dzia1alnosci 

46. Przed1uzenie terminu waznosci lub 
zmiana warunkow wydanego zezwolenia 
(pozwolenia, koncesji), jezeli: 

1) dotyczy przedluzenia terminu 
waznosci lub rozszerzenia zakresu 
dzialalnosci 

2) trescia. zmiany jest kolejny rodzaj 
dzia1alnosci 

z zastrzezeniem ust. 17-19 

IV. Zlozenie dokumentu 

Dokument stwierdzaja.cy udzielenie 
pe1nomocnictwa lub prokury oraz jego 
odpis, wypis lub kopia - od kazdego 
stosunku pe1nomocnictwa (prokury) 

100 % stawki okreslonej od 
zezwolenia (pozwolenia, 

koncesji) 

50 % stawki okreslonej od 
zezwolenia (pozwolenia, 

koncesji) 

100 % stawki okreslonej od 
zezwolenia (pozwolenia, 

koncesji) 

17 zl 

tworzeniem nowych odmian roslin 
uprawnych, z wykorzystaniem 
organizmow kwarantannowych lub 
roslin, produkt6w roslinnych lub 
przedmiotow porazonych przez te 
organizmy lub niespe1niaja.cych 
wymagan specjalnych, 1ub kt6rych 
wprowadzenie i przemieszczanie jest 
zabronione 

12) zezwolenie na dzialania 
zwia.zane z ochrona. przyrody, 
wydawane osobom fizycznym 
dzia1aja.cym na rzecz ochrony 
przyrody w zakresie czynnej ochrony 
gatunkowej 

13) zezwolenie wydawane osobom 
fizycznym na dzialania zwia.zane z 
ploszeniem i miejscowym 
ograniczaniem populacji gatunk6w 
zwierza.t wyrza.dzaja.cych szkody w 
gospodarstwie ro1nym, lesnym lub 
rybackim nieobj~tych 
odszkodowaniem Skarbu Pans twa 

14) zezwolenie na zamieszkanie 
naczas oznaczony udzielane 
cudzoziemcowi, kt6ry jest 
prawdopodobnie ofiara. handlu ludzmi 

dokument stwierdzaja.cy udzielenie 
pe1nomocnictwa oraz jego odpis, 
wypis lub kopia: 
1) poswiadczony notarialnie lub 
przez uprawniony 

organ, upowazniaja.ce do odbioru 
dokument6w 

2) w sprawach: 

a) karnych, karnych skarbowych i 
dyscyplinarnych oraz w sprawach 0 

wykroczenia 

b) cywilnych, w kt6rych mocodawcy 

http:upowazniaja.ce
http:stwierdzaja.cy
http:stwierdzaja.cy


przysluguje zwo1nienie od kosztow 
sa.dowych 

3) je:i:e1i pelnolllocnictwo udzie1ane 
jest lIIal:i:onkowi, wst~pnernu, 

zst~pnelllu 1ub rodzenstwu 

4) jeze1i lIIocodawca. jest podrniot 
okres1ony wart. 7 pkt 1-5 ustawy 

5) je:i:e1i dotyczy podpisywania 
dek1aracji podatkowych skladanych 
za pomoca. srodkow kOlllunikacji 
e1ektronicznej 




