
WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA 
 

Zapłatę opłaty skarbowej za czynności podane poniżej dokonuje się w kasie Urzędu Gminy w Kłobucku,  
ul. 11-go Listopada 6 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy w Kłobucku:   

Bank Spółdzielczy Kłobuck 39 8248 0002 1000 0000 0361 0001 
 

Opłatę skarbową należy uiścić przed złożeniem dokumentów w Kancelarii Starostwa.  
 

Część Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Zwolnienia 
1 2 3 4 

 

Wydział Architektury, Budownictwa i Urbanistyki 1 
 

Dokonanie czynności urzędowej 
1  Zatwierdzenie projektu budowlanego 47 zł  
2  Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę 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 zaświadczenia 
4 Poświadczenie zgodności duplikatu, 

odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy  administracji 
rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub 
zaczętej stronicy 

5 zł 
 

poświadczenie zgodności odpisu, kopii 
lub wyciągu z pełnomocnictwa nie 
podlegającego opłacie skarbowej lub od 
niej zwolnionego  

5 Pozostałe zaświadczenia 17 zł zaświadczenie wydawane w interesie 
publicznym zaświadczenie w sprawie 
budowy lub odbudowy obiektów 
budowlanych zniszczonych albo  
uszkodzonych wskutek działalności  
spowodowanej ruchem zakładu 
górniczego lub klęsk żywiołowych 
potwierdzenie złożenia podania oraz 
innych dokumentów składanych w 
sprawach indywidualnych z zakresu 
administracji publicznej 



Wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) 
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 niż rolnicza i   leśna 

 

- za każdy m² powierzchni  użytkowej  1 zł 
- nie więcej niż 539 zł 
b) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym 14 zł 
c) innego budynku 48 zł 
d) studni oraz urządzeń do  usuwania nieczystości stałych i ścieków 20 zł 

1) pozwolenie na budowę lub remont 
obiektów budowlanych  zniszczonych lub  
uszkodzonych wskutek działalności  
spowodowanej ruchem zakładu 
górniczego lub klęsk żywiołowych 
2) pozwolenie na budowę budynków  
przeznaczonych na cele  naukowe, 
socjalne i kulturalne 
3) pozwolenie na remont obiektów 
budowlanych wpisanych do rejestru  
zabytków 

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 zastrzeżeniem 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 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 niż 
jeden obiekt budowlany wymieniony w niniejszym ustępie, opłatę skarbową 
pobiera się od każdego obiektu odrębnie. 
2) na przebudowę lub remont  obiektu budowlanego oraz na  wznowienie 
robót budowlanych 

 
 
50 % stawek określonych 
w pkt 1 
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 Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego 
 

25 % stawek określonych 
w ust. 9 pkt 1 

pozwolenie na użytkowanie: 
1) wydawane wskutek podań 
wnoszonych w  sprawie budowy lub     
przebudowy obiektów  budowlanych      
zniszczonych lub uszkodzonych wskutek  
działalności  spowodowanej ruchem  
zakładu górniczego lub klęsk 
żywiołowych 
2) budynków przeznaczonych na cele 
naukowe, socjalne i kulturalne 

7 Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego 36 zł  
8 Przedłużenie terminu ważności lub  zmiana warunków wydanego 

zezwolenia (pozwolenia, koncesji),  jeżeli: 
 
1)  dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu  
działalności 

 
 

treścią zmiany jest kolejny rozdział działalności z zastrzeżeniem ust. 17 - 19

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

 

Złożenie dokumentu 
9 Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego 

odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) 
 

17 zł dokument stwierdzający udzielenie 
pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis 
lub kopia: 
1) poświadczony notarialnie lub przez     
uprawniony organ do odbioru 
dokumentów 
2) jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest 
małżonkowi, wstępnemu,    zstępnemu lub 
rodzeństwu  
 3) jeżeli mocodawcą jest podmiot 
określony w  art. 7 pkt 1 – 5 ustawy 
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Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia 
 

1 Decyzje o wpisie do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej 10 zł  
2 Decyzje o wykreśleniu z ewidencji  10 zł  
3 Zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji 17 zł  

 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 
 

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 użytków 10 zł  
5 Poświadczenie posiadania gospodarstwa rolnego 17 zł  
6 Poświadczenie posiadania lasu 17 zł   
7 Wyłączenie 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 zastępczej §29 
ust. 1 Rozporządzenia o rejestracji 

10 zł  

4 Wpis/wykreślenie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o zastawie 
rejestrowym -  

5 Zaświadczenie wydawane na wniosek zainteresowanego zgodnie z kpa lub 
właściwymi przepisami o rejestracji pojazdów 

17 zł  

6 Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu lub kopii dokonanej  przez 
organy adm. samorządowej od każdej pełnej lub zaczętej strony 

5 zł od poświadczenia  

7 Decyzja o odmowie rejestracji pojazdu 10 zł  
REFERAT UPRAWNIEŃ 

8 Decyzja o przywrócenie cofniętego uprawnienia, decyzje o zwrocie 
zatrzymanego prawa jazdy 

10 zł  
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9 Zaświadczenie wydawane na wniosek zainteresowanego zgodnie z kpa lub 
właściwymi przepisami o wydawaniu uprawnień 

17 zł  

10 Zaświadczenie na egzamin sprawdzający kwalifikacje w trybie  art. 114 ust. 
1 pkt 2 PoRD 

17 zł  

11 Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu lub kopii dokonanej przez 
organy administracji samorządowej od każdej pełnej lub zaczętej strony 

5 zł od poświadczenia  

12 Decyzja o odmowie wydania prawa jazdy 10 zł  
REFERAT DS. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

13 Zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru działalności regulowanej 412 zł  
14 Zaświadczenie potwierdzające zmiany we wpisie rejestru działalności 

regulowanej 
206 zł  

15 Uprawnienia diagnosty 48 zł  
16 Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu lub kopii dokonanej  przez 

organy adm. samorządowej od każdej pełnej lub zaczętej strony 
5 zł od poświadczenia  

17 Zaświadczenie wydawane na wniosek zainteresowanego zgodnie z kpa lub 
właściwymi przepisami o wydawaniu uprawnień 

17 zł  

18 Decyzja o odmowie wydania zezwolenia, licencji, legitymacji, uprawnień 
diagnosty, wykreślenie wpisu do rejestru działalności regulowanej 

10 zł  

INNE SPRAWY 
19 Pełnomocnictwa i upoważnienia 17 zł  

 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
 

1 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z 
eksploatacją instalacji, jeżeli wytwórca odpadów wytwarza odpady 
niebezpieczne w ilości powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie 
lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie 

1) 2 011 zł w związku z 
prowadzoną działalnością 
gospodarczą z 
zastrzeżeniem pkt 2 
2) 506 zł w związku z 
działalnością gospodarczą 
prowadzoną przez 
podmioty prowadzące 
działalność wytwórczą w 
rolnictwie, 
mikroprzedsiębiorców oraz 
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małych i średnich 
przedsiębiorców, 
3) 506 zł pozostałe 

2 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 
jeżeli wytwórca odpadów wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 
0,1 Mg rocznie (do 1 Mg rocznie) 

505 zł 
 

 

3 Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania 
wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwórca odpadów wytwarza odpady 
niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie albo powyżej 5 Mg rocznie 
odpadów innych niż niebezpieczne  

- Zwolnione od opłaty skarbowej 

4 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu 
odpadów 

1) 616 zł na wykonywanie 
działalności gospodarczej, 
2) na kilka rodzajów 
działalności w jednej 
decyzji - za każdy rodzaj 
działalności 100% stawki 
określonej od zezwolenia, 

 

5 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów 

1) 616 zł na wykonywanie 
działalności gospodarczej, 
2) na kilka rodzajów 
działalności w jednej 
decyzji - za każdy rodzaj 
działalności 100% stawki 
określonej od zezwolenia, 

 

6 Rejestracja posiadaczy odpadów, którzy zwolnieni są z obowiązku 
uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, 
transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 

- Zwolnione od opłaty skarbowej 

7 Pozwolenie wodnoprawne w zakresie gospodarki ściekowej /m.in. na: 
wprowadzanie ścieków do wód,  ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych, 
wykonanie wylotów urządzeń kanalizacyjnych do wód, rolnicze 
wykorzystanie ścieków/ 

217 zł  

8 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów dla 
przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów wycofanych z 
eksploatacji 

616 zł  
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9 Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania 
wytworzonymi odpadami, przedkładana przez wytwórcę odpadów 
powstałych w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej 

- Zwolnione od opłaty skarbowej 

10 Rejestracja sprzętu pływającego służącego 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 decyzję o 
przeniesieniu praw i 
obowiązków wynikających 
z pozwolenia 
wodnoprawnego 

 

13 Decyzja o legalizacji urządzenia wodnego 2170 zł  
14 Decyzja o dopuszczeniu reproduktora do użytkowania w punkcie 

kopulacyjnym 
- Zwolnione od opłaty skarbowej 

15 Zgoda na odstąpienie od zakazu chwytania i przetrzymywania zwierząt 
łownych 

82 zł  

16 Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów 
rasowych lub ich mieszańców 

82 zł  

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

2) 616 zł jeżeli zmiana 
dotyczy rozszerzenia 
działalności  

 

20 Przeniesienie koncesji - Zwolnione od opłaty skarbowej 
21 Załatwianie spraw dotyczących oddziaływania instalacji na środowisko - Zwolnione od opłaty skarbowej 
22 Uzgadnianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia 
- Zwolnione od opłaty skarbowej 

23 Załatwianie spraw ( wydawanie decyzji) dotyczących rekultywacji i 
zagospodarowania gruntów 

82 zł  

24 Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza  
Pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska 

1) 2 011 zł w związku z 
prowadzoną działalnością 
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gospodarczą z 
zastrzeżeniem pkt 2 
/przeniesienie praw i 
obowiązków – 1 023 zł/ 
2) 506 zł w związku z 
działalnością gospodarczą 
prowadzoną przez 
podmioty prowadzące 
działalność wytwórczą w 
rolnictwie, 
mikroprzedsiębiorców oraz 
małych i średnich 
przedsiębiorców 
/przeniesienie praw i 
obowiązków – 259 zł/ 
3) 506  zł pozostałe 
/przeniesienie praw i 
obowiązków – 256 zł/ 

25 Decyzja o wyrażeniu zgody na niezgodne z planem urządzenia lasu 
użytkowanie rębne 

- Zwolnione od opłaty skarbowej 

26 Decyzja na usunięcie drzew na terenach – nieruchomościach będących 
własnością gminy 

- Zwolnione od opłaty skarbowej 

27 Przyjmowanie zgłoszeń do rejestru posiadaczy  zwierząt  zaliczanych  do 
płazów, gadów, ptaków  lub  ssaków należących do gatunków 
podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii 
Europejskiej a  także  prowadzących ich hodowlę. 
Wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru. 

17 zł  

 
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

 
1 Wydawanie decyzji na publiczne zbieranie pieniędzy  82 zł  

 
Uwaga! 
 

1 Dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie podlega opłacie 
skarbowej.   
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