
Przedmiot opłaty skarbowej 

Część, nr, pkt 
załącznika do 

ustawy o 
opłacie 

skarbowej 

Stawka 

Decyzja o przeniesieniu praw i 
obowiązków wynikających z 

wydawanych, na podstawie przepisów 
o ochronie środowiska i przepisów o 

odpadach, pozwoleń na wprowadzanie 
substancji i energii do środowiska, w 

tym  
z pozwolenia na wytwarzanie odpadów   
 

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

I.12.1 

1.023 zł 
 

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

259 zł 
 

3) pozostałych  256 zł 

Przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia 
instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie 

oddziaływać na środowisko 
I.13 120 zł 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia 

I.45 205 zł 

Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia na rzecz innej osoby 

I.46 105 zł 

 
 

 
Pozwolenie na wprowadzanie 

substancji  
i energii do środowiska wydawane na 

podstawie przepisów o ochronie 
środowiska  

i przepisów o odpadach, w tym 
pozwolenie na wytwarzanie odpadów  

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

III.40.1 
 

2.011 zł 
 

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

 
III.40.2 

 506 zł 

3) pozostałe III.40.3 
      

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

kompensacyjnego 
III.40 

150 % stawki 
określonej 

odpowiednio w 
pkt 1, 2 albo 3 

Zezwolenie na: 

zbieranie odpadów 

III.43c 
616 zł 

przetwarzanie odpadów  

zbieranie i przetwarzanie 
odpadów 

transport odpadów III.44.1 

Przedłużenie terminu ważności lub 
zmiana warunków wydanego 

pozwolenia na wytwarzanie odpadów, 
zezwolenia na zbieranie/przetwarzanie 

odpadów lub zezwolenia na 
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania 

odpadów wydobywczych, jeżeli: 

1)dotyczy przedłużenia terminu 
ważności lub rozszerzenia 
zakresu działalności 

III.46.1 

50% stawki 
określonej od 

pozwolenia lub 
zezwolenia 

2)treścią zmiany jest kolejny 
rodzaj działalności 

III.46.2 

100% stawki 
określonej od 

pozwolenia lub 
zezwolenia 



 
 
 

Zgoda na wydobywanie odpadów 

1)z zamkniętego składowiska 
odpadów nieposiadającego 
instrukcji prowadzenia 
składowiska odpadów 

I.48c 

  500 zł 
2)ze zwałowiska odpadów 

Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części  I.48d 

Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska I.47  505 zł 

Decyzja o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z decyzji 
dotyczących składowiska odpadów  

I.48e   259 zł 

Decyzja uzgadniająca warunki rekultywacji środowiska gruntowo-wodnego 

I.53 10 zł 

Decyzja uzgadniająca warunki przeprowadzenia działań naprawczych 

Decyzja ustalająca wysokość odszkodowania należnego władającemu 
powierzchnią ziemi za szkody, które poniósł  

w wyniku przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych przez 
organ ochrony środowiska 

Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami wydobywczymi 

Zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych 

III.44 616 zł 

Wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów określonych przepisami 
ustawy o ochronie przyrody  

III.44 82 zł 

Decyzja ustalająca warunki prowadzenia robót, wydawana na podst. art. 118 
ust. 1 ustawy o ochronie przyrody 

I.53 10 zł 

Zaświadczenie potwierdzające spełnianie kryteriów wymaganych dla 
eksperta przyrodniczego w zakresie programu rolnośrodowiskowego 

II.21 17 zł 

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub 
prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku 

pełnomocnictwa (prokury) 
IV 17 zł 

Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, 
dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub 

archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy 
II.4 5 zł 

 


