
ZAŁĄCZNIK  (WYCIĄG) 
WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA 

  

Część Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Zwolnienia 
1 2 3 4 

I. Dokonanie czynności 
urzędowej 

    

  

22. Wydanie duplikatu    
       zezwolenia(pozwolenia,    
      koncesji)lub przyrzeczenia   
      wydania zezwolenia 
      (pozwolenia, koncesji)  

24 zł   

 53. Decyzja inna, niŜ 
      wymieniona w niniejszym 
      załączniku, do której mają 
      zastosowanie przepisy KPA 

10 zł 

1) decyzja umarzająca 
     postępowanie lub wydawana w 
     postępowaniu odwoławczym     
     albo w trybie szczególnym,  w   

     tym decyzje wydawane z   

     urzędu) 

II. Wydanie zaświadczenia   

 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 

1) poświadczenie zgodności odpisu, 
    kopii lub wyciągu z   
    pełnomocnictwa    
    niepodlegającego opłacie   
    skarbowej lub od niej   
    zwolnionego 

  

21. Pozostałe zaświadczenia 

17 zł 

1) zaświadczenie wydawane w    
    interesie publicznym 
8) zaświadczenie wydawane na 
    podstawie przepisów o hodowli    
    zwierząt gospodarskich 
9) potwierdzenie złoŜenia podania   
    oraz innych dokumentów  
    składanych w sprawach  
    indywidualnych z zakresu    
    administracji publicznej 
12) zaświadczenie niezbędne 
    do uzasadnienia wniosku o 
    udzielenie pomocy z udziałów   
    Unii Europejskiej 

III. 
Wydanie zezwolenia 

(pozwolenia, koncesji)  
    

 

36. Zgody i zezwolenia   
   wydawane na podstawie    
   przepisów o organizmach   
   genetycznie zmodyfikowanych: 
 1) zgoda na uwolnienie GMO 
      do środowiska albo na 
      zamknięte uŜycie GMO 
 2) zezwolenie na wprowadzenie   
     do obrotu produktów GMO   
     oraz na wywóz lub tranzyt 
     produktów GMO 

 
 

3.466 zł 
 
 

3.466 zł 
 
 

 

 

44. Inne niŜ wymienione w 
   niniejszym załączniku 
   zezwolenie (pozwolenie, 
   koncesja):   
  1) na wykonywanie 
      działalności gospodarczej  
  2) pozostałe 

 
 
 
 

616 zł 
 

82 zł 

1) zezwolenie wydawane na   

   podstawie przepisów o hodowli   
   zwierząt gospodarskich 



  

45. W przypadku wydania 
   zezwolenia (pozwolenia, 
   koncesji) na kilka rodzajów 
   działalności w jednej 
   decyzji - za kaŜdy rodzaj 
   działalności 
 

100 % stawki 
określonej od 
zezwolenia 

(pozwolenia, 
koncesji)  

  

  

46. PrzedłuŜenie terminu 
   waŜności lub zmiana    
   warunków wydanego   
   zezwolenia (pozwolenia,   
   koncesji), jeŜeli:     

     1) dotyczy przedłuŜenia 
         terminu waŜności lub 
         rozszerzenia zakresu 
         działalności 
 
 
      2) treścią zmiany jest 
          kolejny rodzaj    
          działalności 
  

 
 
 
 
 
50 % stawki 
określonej od 
zezwolenia 
(pozwolenia, 
koncesji)  
 
100 % stawki 
określonej od 
zezwolenia 
(pozwolenia, 
koncesji) 

  

IV. ZłoŜenie dokumentu     

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

17 zł dokument stwierdzający udzielenie 
pełnomocnictwa oraz jego odpis, 
wypis lub kopia: 
1) poświadczony notarialnie 
    lub przez uprawniony organ,     
    upowaŜniające do odbioru   
    dokumentów 
2) w sprawach:  
   a) karnych, karnych skarbowych i 
       dyscyplinarnych oraz w 
       sprawach o wykroczenia 
   b) cywilnych, w których 
       mocodawcy przysługuje 
       zwolnienie od kosztów 
       sądowych 
3) jeŜeli pełnomocnictwo 
    udzielane jest małŜonkowi,    
     wstępnemu, zstępnemu lub   
     rodzeństwu 
4) jeŜeli mocodawcą jest podmiot   
     określony w art.7 pkt 1-5     
     ustawy 
 

 
 


