
INFORMACJA NT. OPŁATY SKARBOWEJ  

OD CZYNNOŚCI DOKONYWANYCH  

W WYDZIALE ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

Lp. Rodzaj czynności Opłata skarbowa  

1.  Decyzja o pozwoleniu na wytwarzanie odpadów: 

a). w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą 

b). w związku z prowadzoną działalnością 

gospodarczą prowadzącą przez mikro przedsiębiorców 

 

2 011,00 zł 

  506,00 zł 

2.  Zezwolenie na: 

a) zbieranie odpadów 

b) przetwarzanie odpadów 

c) zbieranie i przetwarzanie odpadów 

 

616,00 zł 

 

3.  W przypadku wydania zezwolenia na kilka rodzajów 

działalności w jednej decyzji – za każdy rodzaj 

działalności  

Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków 

wydania zezwolenia jeżeli: 

a) dotyczy przedłużenia terminu ważności lub 

rozszerzenia zakresu działalności  

b) treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności  

 

100 % stawki 

 

 

 

50 % stawki 

 

100 % stawki 

4.  Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do 

powietrza: 

a).w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą 

b).w związku z prowadzona działalnością gospodarczą 

prowadzącą przez mikro przedsiębiorców. 

 

 

2 011,00 zł 

  506,00 zł 

5.  Zgłoszenie instalacji mogących negatywnie 

oddziaływać na środowisko, z których emisja nie 

wymaga pozwolenia. 

 

120,00 zł 

6.  Rejestracja sprzętu (łodzi, pontonu)do połowu 

amatorskiego ryb. 

17,00 zł 

7.  Rejestracja sprzętu (łodzi, pontonu)do połowu ryb dla 

uprawnionych do rybactwa. 

17,00 zł 



8.  Za wydanie karty wędkarskiej, karty łowiectwa 

podwodnego. 

10,00 zł 

9.   Decyzja (zezwolenie) na zmianę lasu na użytek rolny. 10,00 zł 

10.  Dokonanie wpisu do rejestru zwierząt (egzotycznych). 26,00 zł 

11.  Pozwolenie wodnoprawne. 217,00 zł 

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

100% stawki określonej od 
zezwolenia (pozwolenia, 

koncesji)  

13.  Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków 
wydanego zezwolenia (pozwolenia, koncesji), jeżeli: 
1) dotyczy przedłużenia terminu ważności lub 
rozszerzenia zakresu działalności 
2) treścią zmiany jest kolejny rodzaj 

50% stawki określonej od 
zezwolenia (pozwolenia, 

koncesji) 
 

100% stawki określonej od 
zezwolenia (pozwolenia, 

koncesji 

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

 

17,00 zł 

15.  Wydanie duplikatu zezwolenia (pozwolenia, koncesji) 
lub przyrzeczenia wydania zezwolenia (pozwolenia, 
koncesji)  

 

24,00 zł 

16.  Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, 
wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji 
rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, 
od każdej pełnej lub zaczętej stronicy  

 

5,00 zł 

       
 
      Dyrektor 
      Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 
      Edward Chmielewski 


