
WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA 
 

Zapłat� opłaty skarbowej za czynno�ci podane poni�ej dokonuje si� w kasie Urz�du Gminy w Kłobucku,  
ul. 11-go Listopada 6 lub bezgotówkowo na rachunek Urz�du Gminy w Kłobucku:   

Bank Spółdzielczy Kłobuck 39 8248 0002 1000 0000 0361 0001 
 

Opłat� skarbow� nale�y ui�ci� przed zło�eniem dokumentów w Kancelarii Starostwa.  
 

Cz��� Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Zwolnienia 
1 2 3 4 

 

Wydział Architektury, Budownictwa i Urbanistyki 1 
 

Dokonanie czynno�ci urz�dowej 
1  Zatwierdzenie projektu budowlanego 47 zł  
2  Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budow� lub decyzji  o pozwoleniu 

na wznowienie robót budowlanych na rzecz innego  podmiotu 
90 zł  

3 Wydanie duplikatu zezwolenia (pozwolenia, koncesji) lub przyrzeczenia 
wydania zezwolenia  (pozwolenia, koncesji) 

24 zł  

Wydanie za�wiadczenia 
4 Po�wiadczenie zgodno�ci duplikatu, 

odpisu, wyci�gu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy  administracji 
rz�dowej lub samorz�dowej lub archiwum pa�stwowe, od ka�dej pełnej lub 
zacz�tej stronicy 

5 zł 
 

po�wiadczenie zgodno�ci odpisu, kopii 
lub wyci�gu z pełnomocnictwa nie 
podlegaj�cego opłacie skarbowej lub od 
niej zwolnionego  

5 Pozostałe za�wiadczenia 17 zł za�wiadczenie wydawane w interesie 
publicznym za�wiadczenie w sprawie 
budowy lub odbudowy obiektów 
budowlanych zniszczonych albo    
uszkodzonych wskutek działalno�ci     
spowodowanej ruchem zakładu 
górniczego lub kl�sk �ywiołowych 
potwierdzenie zło�enia podania oraz 
innych dokumentów składanych w 
sprawach indywidualnych z zakresu 
administracji publicznej 
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Wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) 
Pozwolenie wydawane na podstawie przepisów prawa  budowlanego: 
1) na budow� obiektu budowlanego oraz urz�dze� budowlanych       
zwi�zanych z obiektem  budowlanym: 
a) budynku przeznaczonego na prowadzenie działalno�ci     gospodarczej 
innej ni� rolnicza i   le�na 

 

- za ka�dy m² powierzchni  u�ytkowej  1 zł 
- nie wi�cej ni� 539 zł 

b) budynku słu��cego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym 14 zł 
c) innego budynku 48 zł 
d) studni oraz urz�dze� do  usuwania nieczysto�ci stałych i �cieków 20 zł 

1) pozwolenie na budow� lub remont 
obiektów budowlanych  zniszczonych lub   
uszkodzonych wskutek działalno�ci    
spowodowanej ruchem zakładu 
górniczego lub kl�sk �ywiołowych 
2) pozwolenie na budow� budynków  
przeznaczonych na cele  naukowe, 
socjalne i kulturalne 
3) pozwolenie na remont obiektów 
budowlanych wpisanych do rejestru  
zabytków 

e) budowli zwi�zanych z  produkcj� roln�  112 zł 

f) sieci wodoci�gowych,   kanalizacyjnych,  elektroenergetycznych,         
telekomunikacyjnych,  gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyj�tkiem dróg 
dojazdowych,  doj�� do budynków i zjazdów z  drogi, z zastrze�eniem lit. G 

2 143 zł 
 
 

g) sieci wodoci�gowych,  kanalizacyjnych, elektroenergetycznych,         
telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długo�ci do 1 
kilometra  

105 zł 
 
 

h) innych budowli 155 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 

i) urz�dze� budowlanych zwi�zanych z obiektem  budowlanym 91 zł 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

W przypadku wydawania pozwolenia na budow� budynku o funkcji 
mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzgl�dnia si� 
powierzchni mieszkalnej tego budynku. 
W przypadku wydawania pozwolenia na budow� obejmuj�cego wi�cej ni� 
jeden obiekt budowlany wymieniony w niniejszym ust�pie, opłat� skarbow� 
pobiera si� od ka�dego obiektu odr�bnie. 
2) na przebudow� lub remont  obiektu budowlanego oraz na  wznowienie 
robót budowlanych 

 
 
50 % stawek okre�lonych 
w pkt 1 
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 Pozwolenie na u�ytkowanie obiektu budowlanego 
 

25 % stawek okre�lonych 
w ust. 9 pkt 1 

pozwolenie na u�ytkowanie: 
1) wydawane wskutek poda� 
wnoszonych w  sprawie budowy lub     
przebudowy obiektów  budowlanych      
zniszczonych lub uszkodzonych wskutek  
działalno�ci  spowodowanej ruchem  
zakładu górniczego lub kl�sk 
�ywiołowych 
2) budynków przeznaczonych na cele 
naukowe, socjalne i kulturalne 

7 Pozwolenie na rozbiórk� obiektu budowlanego 36 zł  
8 Przedłu�enie terminu wa�no�ci lub  zmiana warunków wydanego 

zezwolenia (pozwolenia, koncesji),  je�eli: 
 
1)  dotyczy przedłu�enia terminu wa�no�ci lub rozszerzenia zakresu  
działalno�ci 

 
 

tre�ci� zmiany jest kolejny rozdział działalno�ci z zastrze�eniem ust. 17 - 19 

 
 
 
50 % stawki okre�lonej od 
zezwolenia (pozwolenia, 
koncesji) 
 
100 % stawki okre�lonej 
od zezwolenia 
(pozwolenia, koncesji) 

 

Zło�enie dokumentu 
9 Dokument stwierdzaj�cy udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego 

odpis, wypis lub kopia – od ka�dego stosunku pełnomocnictwa (prokury) 
 

17 zł dokument stwierdzaj�cy udzielenie 
pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis 
lub kopia: 
1) po�wiadczony notarialnie lub przez     
uprawniony organ do odbioru 
dokumentów 
2) je�eli pełnomocnictwo udzielane jest 
mał�onkowi, wst�pnemu,    zst�pnemu lub 
rodze�stwu  
 3) je�eli mocodawc� jest podmiot 
okre�lony w  art. 7 pkt 1 – 5 ustawy 
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Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia 
 

1 Decyzje o wpisie do ewidencji stowarzysze� kultury fizycznej 10 zł  
2 Decyzje o wykre�leniu z ewidencji  10 zł  
3 Za�wiadczenie potwierdzaj�ce wpis do ewidencji 17 zł  

 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo�ciami 
 

1 Wydawanie wypisów z ewidencji gruntów i budynków - Zwolnione od opłaty skarbowej 
2 Wydawanie wypisów i wyrysów oraz map - Zwolnione od opłaty skarbowej 
3 Uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - Zwolnione od opłaty skarbowej 
4 Aktualizacja klas i u�ytków 10 zł  
5 Po�wiadczenie posiadania gospodarstwa rolnego 17 zł  
6 Po�wiadczenie posiadania lasu 17 zł   
7 Wył�czenie gruntów z produkcji rolnej - Zwolnione od opłaty skarbowej 

 

Wydział Komunikacji i Transportu 
 

1 Decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu – stałe 10 zł  
2 Zezwolenie o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych zgodnie z art. 

66 ust. 2 PoRD 
10 zł  

3 Decyzja o nadaniu i umieszczeniu tabliczki znamionowej zast�pczej §29 
ust. 1 Rozporz�dzenia o rejestracji 

10 zł  

4 Wpis/wykre�lenie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o zastawie 
rejestrowym 

17 zł  

5 Za�wiadczenie wydawane na wniosek zainteresowanego zgodnie z kpa lub 
wła�ciwymi przepisami o rejestracji pojazdów 

17 zł  

6 Po�wiadczenie zgodno�ci duplikatu, odpisu lub kopii dokonanej  przez 
organy adm. samorz�dowej od ka�dej pełnej lub zacz�tej strony 

5 zł od po�wiadczenia  

7 Decyzja o odmowie rejestracji pojazdu 10 zł  
REFERAT UPRAWNIE� 

8 Decyzja o przywrócenie cofni�tego uprawnienia, decyzje o zwrocie 
zatrzymanego prawa jazdy 

10 zł  
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9 Za�wiadczenie wydawane na wniosek zainteresowanego zgodnie z kpa lub 
wła�ciwymi przepisami o wydawaniu uprawnie� 

17 zł  

10 Za�wiadczenie na egzamin sprawdzaj�cy kwalifikacje w trybie  art. 114 ust. 
1 pkt 2 PoRD 

17 zł  

11 Po�wiadczenie zgodno�ci duplikatu, odpisu lub kopii dokonanej przez 
organy administracji samorz�dowej od ka�dej pełnej lub zacz�tej strony 

5 zł od po�wiadczenia  

12 Decyzja o odmowie wydania prawa jazdy 10 zł  
REFERAT DS. DZIAŁALNO�CI GOSPODARCZEJ 

13 Za�wiadczenie potwierdzaj�ce wpis do rejestru działalno�ci regulowanej 412 zł  
14 Za�wiadczenie potwierdzaj�ce zmiany we wpisie rejestru działalno�ci 

regulowanej 
206 zł  

15 Uprawnienia diagnosty 48 zł  
16 Po�wiadczenie zgodno�ci duplikatu, odpisu lub kopii dokonanej  przez 

organy adm. samorz�dowej od ka�dej pełnej lub zacz�tej strony 
5 zł od po�wiadczenia  

17 Za�wiadczenie wydawane na wniosek zainteresowanego zgodnie z kpa lub 
wła�ciwymi przepisami o wydawaniu uprawnie� 

17 zł  

18 Decyzja o odmowie wydania zezwolenia, licencji, legitymacji, uprawnie� 
diagnosty, wykre�lenie wpisu do rejestru działalno�ci regulowanej 

10 zł  

INNE SPRAWY 
19 Pełnomocnictwa i upowa�nienia 17 zł  

 

Wydział Rolnictwa i Ochrony �rodowiska 
 

1 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, które powstaj� w zwi�zku z 
eksploatacj� instalacji, je�eli wytwórca odpadów wytwarza odpady 
niebezpieczne w ilo�ci powy�ej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie 
lub powy�ej 5 tysi�cy Mg odpadów innych ni� niebezpieczne rocznie 

1) 2 011 zł w zwi�zku z 
prowadzon� działalno�ci� 
gospodarcz� z 
zastrze�eniem pkt 2 
2) 506 zł w zwi�zku z 
działalno�ci� gospodarcz� 
prowadzon� przez 
podmioty prowadz�ce 
działalno�� wytwórcz� w 
rolnictwie, 
mikroprzedsi�biorców oraz 
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małych i �rednich 
przedsi�biorców, 
3) 506 zł pozostałe 

2 Decyzja zatwierdzaj�ca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 
je�eli wytwórca odpadów wytwarza odpady niebezpieczne w ilo�ci powy�ej 
0,1 Mg rocznie (do 1 Mg rocznie) 

505 zł 
 

 

3 Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania 
wytworzonymi odpadami, je�eli wytwórca odpadów wytwarza odpady 
niebezpieczne w ilo�ci do 0,1 Mg rocznie albo powy�ej 5 Mg rocznie 
odpadów innych ni� niebezpieczne  

- Zwolnione od opłaty skarbowej 

4 Zezwolenie na prowadzenie działalno�ci w zakresie zbierania lub transportu 
odpadów 

1) 616 zł na wykonywanie 
działalno�ci gospodarczej, 
2) na kilka rodzajów 
działalno�ci w jednej 
decyzji - za ka�dy rodzaj 
działalno�ci 100% stawki 
okre�lonej od zezwolenia, 

 

5 Zezwolenie na prowadzenie działalno�ci w zakresie odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów 

1) 616 zł na wykonywanie 
działalno�ci gospodarczej, 
2) na kilka rodzajów 
działalno�ci w jednej 
decyzji - za ka�dy rodzaj 
działalno�ci 100% stawki 
okre�lonej od zezwolenia, 

 

6 Rejestracja posiadaczy odpadów, którzy zwolnieni s� z obowi�zku 
uzyskiwania zezwole� na prowadzenie działalno�ci w zakresie zbierania, 
transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 

- Zwolnione od opłaty skarbowej 

7 Pozwolenie wodnoprawne w zakresie gospodarki �ciekowej /m.in. na: 
wprowadzanie �cieków do wód,  ziemi lub urz�dze� kanalizacyjnych, 
wykonanie wylotów urz�dze� kanalizacyjnych do wód, rolnicze 
wykorzystanie �cieków/ 

217 zł  

8 Zezwolenie na prowadzenie działalno�ci w zakresie zbierania odpadów dla 
przedsi�biorcy prowadz�cego punkt zbierania pojazdów wycofanych z 
eksploatacji 

616 zł  
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9 Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania 
wytworzonymi odpadami, przedkładana przez wytwórc� odpadów 
powstałych w wyniku powa�nej awarii lub powa�nej awarii przemysłowej 

- Zwolnione od opłaty skarbowej 

10 Rejestracja sprz�tu pływaj�cego słu��cego do połowu ryb 17 zł  
11 Decyzja w sprawie ustalenia linii brzegu dla cieków naturalnych, jezior i 

innych naturalnych zbiorników wodnych 
10 zł  

12 Pozwolenie wodnoprawne w zakresie gospodarki wodnej /m.in. na: 
wykonanie stawu, elektrowni wodnej, pobór wód podziemnych/ 

- 217 zł za pozwolenie 
wodnoprawne, 
- 100 zł za decyzj� o 
przeniesieniu praw i 
obowi�zków wynikaj�cych 
z pozwolenia 
wodnoprawnego 

 

13 Decyzja o legalizacji urz�dzenia wodnego 2170 zł  
14 Decyzja o dopuszczeniu reproduktora do u�ytkowania w punkcie 

kopulacyjnym 
- Zwolnione od opłaty skarbowej 

15 Zgoda na odst�pienie od zakazu chwytania i przetrzymywania zwierz�t 
łownych 

82 zł  

16 Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów 
rasowych lub ich miesza�ców 

82 zł  

17 Koncesja na poszukiwanie lub rozpoznawanie złó� 616 zł  
18 Koncesja na wydobywanie kopalin ze złó� 616 zł  
19 Zmiana koncesji 1) 313 zł  

2) 616 zł je�eli zmiana 
dotyczy rozszerzenia 
działalno�ci  

 

20 Przeniesienie koncesji - Zwolnione od opłaty skarbowej 
21 Załatwianie spraw dotycz�cych oddziaływania instalacji na �rodowisko - Zwolnione od opłaty skarbowej 
22 Uzgadnianie decyzji o �rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizacj� przedsi�wzi�cia 
- Zwolnione od opłaty skarbowej 

23 Załatwianie spraw ( wydawanie decyzji) dotycz�cych rekultywacji i 
zagospodarowania gruntów 

82 zł  

24 Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza  
Pozwolenie na emitowanie hałasu do �rodowiska 

1) 2 011 zł w zwi�zku z 
prowadzon� działalno�ci� 
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gospodarcz� z 
zastrze�eniem pkt 2 
/przeniesienie praw i 
obowi�zków – 1 023 zł/ 
2) 506 zł w zwi�zku z 
działalno�ci� gospodarcz� 
prowadzon� przez 
podmioty prowadz�ce 
działalno�� wytwórcz� w 
rolnictwie, 
mikroprzedsi�biorców oraz 
małych i �rednich 
przedsi�biorców 
/przeniesienie praw i 
obowi�zków – 259 zł/ 
3) 506  zł pozostałe 
/przeniesienie praw i 
obowi�zków – 256 zł/ 

25 Decyzja o wyra�eniu zgody na niezgodne z planem urz�dzenia lasu 
u�ytkowanie r�bne 

- Zwolnione od opłaty skarbowej 

26 Decyzja na usuni�cie drzew na terenach – nieruchomo�ciach b�d�cych 
własno�ci� gminy 

- Zwolnione od opłaty skarbowej 

27 Przyjmowanie zgłosze� do rejestru posiadaczy  zwierz�t  zaliczanych  do 
płazów, gadów, ptaków  lub  ssaków nale��cych do gatunków 
podlegaj�cych ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii 
Europejskiej a  tak�e  prowadz�cych ich hodowl�. 
Wydawanie za�wiadcze� o wpisie do rejestru. 

17 zł  

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarz�dzania Kryzysowego 
 

1 Wydawanie decyzji na publiczne zbieranie pieni�dzy  82 zł  
 
Uwaga! 
 

1 Dokonanie czynno�ci urz�dowej, wydanie za�wiadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie podlega opłacie 
skarbowej.   


