Stan na październik 2016 r.
I.

Opłaty pobierane na mocy przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.).

Lp.

Rodzaj dokumentu

Opłata

1.

Dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek w
sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: decyzje w sprawie
udzielenia ulg podatkowych na mocy przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 296 ze zm.)

10,00 zł

2.

Wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska

17,00 zł

3.

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu

17,00 zł

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

Przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z
której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na
środowisko
Wydanie duplikatu zezwolenia (pozwolenia, koncesji) lub przyrzeczenia wydania
zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów
Przeniesienie decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów
Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części
Decyzja o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z decyzji dotyczących
składowiska odpadów na rzecz podmiotu zainteresowanego przejęciem
składowiska odpadów
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami wydobywczymi
Zezwolenie na: zbieranie odpadów; przetwarzanie odpadów; zbieranie i
przetwarzanie odpadów
Pozwolenie wodnoprawne
Decyzja ustalająca linie brzegu dla wód granicznych oraz śródlądowych dróg
wodnych
Zezwolenie na udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych i innych substancji
Pozwolenie na wprowadzanie substancji i energii do środowiska wydawane na
podstawie przepisów o ochronie środowiska:

120 zł
24 zł
505 zł
259 zł
500 zł
259 zł
10 zł
616 zł
217 zł
10 zł
82 zł

1) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt 2

2011 zł

2) w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty
prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz
małych i średnich przedsiębiorców

506 zł

3) pozostałe

506 zł

Opłata skarbowa od wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do
powietrza, wydanego w wyniku przeprowadzenia postępowania
kompensacyjnego

150 % stawki
określonej odpowiednio
w pkt 1, 2 albo 3

W przypadku wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) na kilka rodzajów
działalności w jednej decyzji – za każdy rodzaj działalności.

100 % stawki określonej
od zezwolenia

Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego zezwolenia
(pozwolenia, koncesji), jeżeli:
17.

1) dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności

2)
15.

treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności

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

1

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

II. Opłaty pobierane na mocy innych aktów prawnych.
Lp.

Rodzaj dokumentu

Opłata

1.

Opłata rejestracyjna za wydanie pozwolenia zintegrowanego

2.

Opłata za udostępnianie informacji o środowisku

3.

Wydanie decyzji interpretacyjnych, co do sposobu zastosowania
przepisów w zakresie naliczania i deklarowania opłat za
korzystanie ze środowiska

2

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w
sprawie wysokości opłat rejestracyjnych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1183).
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w
sprawie opłat za udostępnianie informacji o
środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415).
Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 roku o
swobodzie działalności gospodarczej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 584) - 40,00 zł.

