
Przykładowe zestawienie opłat skarbowych związanych z załatwianiem 
spraw w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w 

Kędzierzynie-Koźlu* 
 

Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Zwolnienia 
Zatwierdzenie projektu 

budowlanego 47zł - 

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu 
na budowę lub decyzji o pozwoleniu 
na wznowienie robót budowlanych 

na rzecz innego podmiotu 

90zł - 

Pozostałe zaświadczenia 

17zł 

1)zaświadczenie wydawane w interesie 
publicznym 

2) zaświadczenie wydawane w związku z 
ubieganiem się o wydanie zezwolenia upo-
ważniającego do przekraczania granicy, 
przewidzianego w umowach międzyna-
rodowych o ułatwieniach w małym ruchu 
granicznym, w celach służbowych lub w 
związku z wykonywanymi czynnościami 
urzędowymi lub społecznymi 

3) zaświadczenie w sprawach poszu-kiwania 
osób zaginionych w czasie działań 
wojennych lub w związku z tymi działa-
niami 

4) zaświadczenie w sprawie ekshumacji, 
przewozu i sprowadzenia zwłok lub 
szczątków zwłok ludzkich 

5) zaświadczenie w sprawie budowy lub 
odbudowy obiektów budowlanych znisz-
czonych albo uszkodzonych wskutek 
działalności spowodowanej ruchem zakła-du 
górniczego lub klęsk żywiołowych 

6) zaświadczenie w sprawie ulg dla osób 
dotkniętych klęską żywiołową lub wypa-
dkiem losowym 

7) zaświadczenie dotyczące scalania i 
zamiany gruntów, wspólnot gruntowych, 
mienia komunalnego i gminnego, 
służebności gruntowych, rozgraniczenia 
nieruchomości, sprzedaży i dzierżawy nie-
ruchomości rolnych Skarbu Państwa, 
porządkowania własności gospodarstw rol-
nych, ochrony gruntów rolnych i leśnych, 
melioracji użytków rolnych oraz związane z 
realizacją przepisów o reformie rolnej i 
osadnictwie 



8) zaświadczenie wydawane na podstawie 
przepisów o hodowli zwierząt gospod. 

9) potwierdzenie złożenia podania oraz 
innych dokumentów składanych w sprawach 
indywidualnych z zakresu admi-nistracji 
publicznej 

10) zaświadczenie o nadaniu statystyczne-go 
numeru identyfikacyjnego 

11) zaświadczenie o wielkości użytków 
rolnych gospodarstwa rolnego, wydawane 
przez urzędy gmin właściwe do pobierania 
podatku rolne-go 

12) zaświadczenie niezbędne do uzasadnie-
nia wniosku o udzielenie pomocy z udziałów 
Unii Europejskiej 

13) zaświadczenie dla przesyłki ziemnia-
ków, potwierdzające, że ziemniaki pocho-
dzą z miejsca produkcji uznanego za wolne 
od grzyba Synchytrium endobioticum 

14) zaświadczenie potwierdzające, że w 
partii bulw ziemniaka nie stwierdzono 
występowania Clavibacter michiganensis 
ssp. sepedonicus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1zł 

539zł 
 
 

14zł 

48zł 

 
Pozwolenie wydawane na podstawie 

przepisów prawa budowlanego: 
 

1. Na budowę obiektu budowla-
nego oraz urządzeń budow-
lanych związanych z obie-
ktem budowlanym: 

a) budynku przeznaczo-
nego na prowadzenie 
działalności gospodar-
czej innej niż rolnicza 
i leśna: 
- za każdy m2 po-
werzchni użytkowej 

      - nie więcej niż 
b) budynku służącego ce-

lom gosp. w gospodar-
stwie rolnym 

c) innego budynku 

d) studni oraz urządzeń 
do usuwania nieczy-
stości stałych i ście-
ków 

 
 
 

20zł 

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 



112zł 

 
 
 
 
 
 
 
 

2143zł 

105zł 
155zł 

91zł 

 

e) budowli związanych z 
produkcją rolną 

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 

g) sieci wodociągowych, 
kanalizacyjnych, ele-
ktroenergetycznych, 
telekomunikacyjnych, 
gazowych, cieplnych 
oraz dróg o długości 
do 1 kilometra 

h) innych budowli 

i) urządzeń budowlanych 
związanych z obie-
ktem budowlanym 

 
W przypadku wydawania poz-
wolenia na budowę budynku o 
funkcji mieszanej, przy obli-
czaniu opłaty skarbowej nie 
uwzględnia się powierzchni 
mieszkalnej tego budynku. 
W przypadku wydawania pozwo-
lenia na budowę obejmującego 
więcej niż jeden obiekt budo-
wlany wymieniony w niniejszym 
ustępie, opłatę skarbową pobiera 
się od każdego obiektu odrębnie. 
 
2. Na przebudowę lub remont 

obiektu budowlanego oraz na 
wznowienie robót budowla-
nych 

 

50% 
stawek 

określonych 
w pkt 1  

 
Pozwolenie na użytkowanie obiektu 

budowlanego 
 

25% 
stawek 

określonych 
w ust.  
9 pkt 1  

 

Pozwolenie na użytkowanie:  

1)  Wydawane wskutek podań wnoszonych 
w sprawie budo-wy 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  

Pozwolenie na rozbiórkę obiektu 
budowlanego  36zł - 

Inne niż wymienione w niniejszym 
załączniku zezwolenie (pozwolenie, 

koncesja): 

1. Na wykonywanie 
działalności 
gospodarczej 

2. Pozostałe 

 

616zł 

82zł 

1) Zezwolenie wydawane na podstawie 
przepisów o hodowli zwierząt gosp. 

2) Zezwolenie na ekshumację, przewóz i 
sprowadzenie zwłok ludzkich lub ich 
szczątków  

3) Zezwolenie dotyczące scalania i zamiany 
gruntów, wspólnot gruntowych, mienia 
komunalnego i gminnego, służebności 
gruntowej, rozgraniczenia nie-ruchomości, 
sprzedaży i dzierżawy nieruchomości 
rolnych Skarbu Państwa, uporządkowania 
własności gospodarstw rolnych, ochrony 
gruntów rolnych i leśnych, melioracji 
użytków rolnych oraz związane z realizacją 
przepisów o re-formie rolnej i osadnictwie 

4) zezwolenie w sprawie dotyczącej 
inwestycji jednostek budżetowych wydawa-
ne na wnioski składane przez inwestorów 
zastępczych 

5) zezwolenie w sprawach należących do 
właściwości organów celnych – wydawane 
na wniosek składany przez osobę przekra-
czającą granicę państwową i załatwianych w 
toku kontroli celnej, dokonywanej u tej 
osoby podczas przekraczania granicy 

6) zezwolenie na usunięcie drzew lub 
krzewów 

7) zezwolenie na działania związane z 
ochroną przyrody, wy-dawane organizacjom 
ekologicznym i jednostkom naukowym dzia-
łającym na rzecz ochrony przyrody 

8) zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na 
cele niezwiązane z budową, przebudową, 
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 

9) pozwolenie na lokalizowanie w pasie 
drogowym obiektów budowlanych lub urzą-
dzeń niezwiązanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego 

10) zezwolenie na przejazd pojazdu nienor-
matywnego 

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



rzeniem nowych odmian roślin uprawnych, z 
wykorzystaniem organizmów kwaranta-
nnowych lub roślin, produktów roślinnych 
lub przedmiotów porażonych przez te 
organizmy  

lub nie spełniających wymagań specjalnych, 
lub których wprowadzenie i przemieszczanie 
jest zabronione  

12) zezwolenie na działania związane z 
ochroną przyrody, wydawane osobom fizy-
cznym działającym na rzecz ochrony przyro-
dy w zakresie czynnej ochrony gatunkowej  

13) zezwolenie wydawane osobom 
fizycznym na działania związane z płosze-
niem i miejscowym ograniczaniem populacji 
gatunków zwierząt wyrządzających szkody 
w gospodarstwie rolnym, leśnym lub ryba-
ckim nieobjętych odszkodowaniem Skarbu 
Państwa  

14) zezwolenie na zamieszkanie na czas 
oznaczony udzielane cudzoziemcowi, który 
jest prawdopodobnie ofiarą handlu ludźmi 

 

Decyzja inna, niż wymieniona w 
niniejszym załączniku, do której 

mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu postępowania 

administracyjnego 
 

10zł 

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

2) decyzja w sprawie przyznania dodatku 
mieszkaniowego  

3) decyzja w sprawie dotacji przedmio-
towej na zadania w dziedzinie rolnictwa  

4) decyzja wydana przez Prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej w ramach 
realizacji jego zadań w zakresie teleko-
munikacji  

5) decyzja w sprawie skargi pasażera 
lotniczego na naruszenie przez przewo-
źnika lotniczego przepisów rozporządzenia 
nr 261/2004/WE z dnia 11 lutego 2004 r. 
ustanawiające-go wspólne zasady odszko-
dowania i pomocy dla pasażerów w 
przypadku odmowy przyjęcia na pokład 
albo odwołania lub dużego opóźnienia 
lotów, uchylającego rozporządzenie 
(EWG) nr 295/91 (Dz.Urz. UE L 46 z 
17.02.2004, s. 1)  

6) decyzja o przyznaniu zwrotu podatku 
akcyzowego zawarte-go w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do pro-



 
*Niniejsze zestawienie nie stanowi obowiązującego prawa jakim jest ustawa o opłacie 
skarbowej z 16 listopada 2006r. 

dukcji rolnej  

7) decyzja zwalniająca z obowiązku uzy-
skania zezwolenia na przejazd pojazdu 
nienormatywnego, wykonującego prze-
jazd w ramach pomocy humanitarnej lub 
medycznej  

Opłaty skarbowe dokonywane są na konto Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle:

PKO BP
02 1020 3668 0000 5702 0264 3229

Tytułem: Opłata skarbowa za pozwolenie na budowę nr........


