Część
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I.

Przedmiot opłaty skarbowej
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Stawka
3

Zwolnienia
4

Dokonanie czynności urzędowej
1. Sporządzenie aktu małżeństwa
84 zł
2. Inne czynności kierownika urzędu
stanu cywilnego
3. Decyzja o wpisaniu do polskich
ksiąg stanu cywilnego treści aktu
stanu cywilnego sporządzonego za
granicą
4. Pozostałe decyzje wydawane
przez kierownika urzędu stanu
cywilnego uwzględniające wnioski
stron
5. Protokół zawierający ostatnią
wolę spadkodawcy, sporządzony
przez osoby wymienione w art. 951
§ 1 Kodeksu cywilnego
6. Decyzja o zmianie nazwiska i
imienia (imion) albo nazwiska lub
imienia (imion)
7. Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu
8. Przeniesienie decyzji o
warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu na rzecz
innej osoby
9. Dokonanie wpisu do rejestru
działalności regulowanej:
1) podmiotu wykonującego
działalność na podstawie ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w
gminach
10. Zmiana wpisu do rejestru
działalności regulowanej, jeżeli:
1) dotyczy ona rozszerzenia zakresu
działalności
2) treścią zmiany wpisu, o którym
mowa w ust. 36 pkt 2 lub 4, jest
kolejny rodzaj działalności
11. Decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia
12. Przeniesienie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
na rzecz innej osoby
13. Wydanie wypisu lub wyrysu ze
studium lub planu
zagospodarowania przestrzennego:
1) od wypisu:
a) do 5 stron
b) powyżej 5 stron
2) od wyrysu:

11 zł

1) sporządzenie aktu urodzenia
lub zgonu
2) przyjęcie oświadczenia o
uznaniu dziecka lub o nadaniu
dziecku nazwiska męża matki

50 zł

39 zł

22 zł

37 zł
107 zł
56 zł

50 zł

50 % stawek określonych
od wpisu
100 % stawek określonych
od wpisu
205 zł

105 zł

30 zł
50 zł

1) dokonanie wpisu do rejestru
podmiotów prowadzących
agencje zatrudnienia
2) dokonanie wpisu do rejestru
działalności regulowanej
podmiotu produkującego tablice
rejestracyjne

zmiany wpisu do rejestru
podmiotów prowadzących
agencje zatrudnienia

a) za każdą wchodzącą w skład
wyrysu pełną lub rozpoczętą część
odpowiadającą stronie formatu A4

20 zł

b) nie więcej niż

200 zł
Wydanie zaświadczenia

II.
1. Zaświadczenia, w tym również
odpisy dokumentów, wydawane
przez urzędy stanu cywilnego oraz
archiwa państwowe:
1) zaświadczenie stwierdzające, że
obywatel polski lub zamieszkały na
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej cudzoziemiec niemający
obywatelstwa żadnego państwa,
zgodnie z prawem polskim, może
zawrzeć małżeństwo za granicą
2) odpis zupełny aktu stanu
cywilnego
3) odpis skrócony aktu stanu
cywilnego
4) zaświadczenie o dokonanych w
księgach stanu cywilnego wpisach
lub o ich braku oraz zaświadczenie o
zaginięciu lub zniszczeniu księgi
stanu cywilnego

5) pozostałe zaświadczenia

2. Pełny odpis przetworzonych
danych osobowych ze zbiorów
meldunkowych, zbioru PESEL oraz
ewidencji wydanych i
unieważnionych dowodów
osobistych
3. Poświadczenie zgodności
duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu
lub kopii, dokonane przez organy
administracji rządowej lub
samorządowej lub archiwum
państwowe, od każdej pełnej lub
zaczętej stronicy
4. Poświadczenie własnoręczności
podpisu
5. Zaświadczenie o niezaleganiu w
podatkach lub stwierdzające stan
zaległości - od każdego egzemplarza

6. Pozostałe zaświadczenia

38 zł

33 zł
22 zł

24 zł

26 zł

1) odpis wydawany z akt stanu
cywilnego, dotyczący obywateli
polskich przebywających za
granicą, przeznaczony wyłącznie
na potrzeby polskich
przedstawicielstw
dyplomatycznych lub urzędów
konsularnych
2) odpisy skrócone:
a) wydawane w sprawach
dokumentów stwierdzających
tożsamość
b) wydawane bezpośrednio po
sporządzeniu aktu stanu
cywilnego - w liczbie 3
egzemplarzy; zwolnienie to
przysługuje również
cudzoziemcom, którym
udzielono zezwolenia na
osiedlenie się lub nadano status
uchodźcy w Rzeczypospolitej
Polskiej, oraz obywatelom tych
państw obcych, z którymi
Rzeczpospolita Polska zawarła
odpowiednie porozumienia
3) odpisy zupełne wydawane w
sprawach dokumentów
paszportowych

17 zł

5 zł

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

9 zł
21 zł

17 zł

1) zaświadczenie wydawane w
interesie publicznym
2) zaświadczenie wydawane w
związku z ubieganiem się o
wydanie zezwolenia
upoważniającego do
przekraczania granicy,

III.

przewidzianego w umowach
międzynarodowych o
ułatwieniach w małym ruchu
granicznym, w celach
służbowych lub w związku z
wykonywanymi czynnościami
urzędowymi lub społecznymi
3) zaświadczenie w sprawie ulg
dla osób dotkniętych klęską
żywiołową lub wypadkiem
losowym
4) potwierdzenie złożenia
podania oraz innych
dokumentów składanych w
sprawach indywidualnych z
zakresu administracji publicznej
5) zaświadczenie o wielkości
użytków rolnych gospodarstwa
rolnego, wydawane przez urzędy
gmin właściwe do pobierania
podatku rolnego
6) zaświadczenie niezbędne do
uzasadnienia wniosku o
udzielenie pomocy z udziałów
Unii Europejskiej
Wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
1. Zezwolenie na zawarcie
małżeństwa, o którym mowa w art.
4 Kodeksu rodzinnego i
opiekuńczego

39 zł

3. Zezwolenie na wykonywanie
działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych

107 zł

3. Inne niż wymienione w niniejszym
załączniku zezwolenie (pozwolenie,
koncesja):

IV.

82 zł

Złożenie dokumentu

1) zezwolenie na usunięcie
drzew lub krzewów,
2) zezwolenie na zajęcie pasa
drogowego na cele niezwiązane
z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem
i ochroną dróg,
3) pozwolenie na lokalizowanie
w pasie drogowym obiektów
budowlanych lub urządzeń
niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego,
4) zezwolenie na przejazd
pojazdu nienormatywnego

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,
upoważniające 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) jeżeli pełnomocnictwo
udzielane jest małżonkowi,
wstępnemu, zstępnemu lub
rodzeństwu,
4) jeżeli mocodawcą jest
podmiot określony w art. 7 pkt
1-5 ustawy,
5) jeżeli dotyczy podpisywania
deklaracji podatkowych
składanych za pomocą środków
komunikacji elektronicznej

