
 

Opłata skarbowa  
za przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy 

(podstawa prawna: ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej – dalej zwana ustawą) 

 

Wypełnia inwestor lub osoba przez niego upoważniona, zaznaczając właściwe białe pole wg wzoru   X 

nie podlega art. 2 ust. 1 pkt 2 
budownictwo mieszkaniowe (w tym garaże i budynki gospodarcze z 
nim związane) 

 

zwolnione art. 7 
pkt 2 jednostki budżetowe  

pkt 3 jednostki samorządu terytorialnego  

inne przypadki przewidziane ustawą ….........................................................................................................  

   

Pełnomocnictwo i prokura (od każdego stosunku pełnomocnictwa, prokury) 17 zł  

poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii pełnomocnictwa dokonane przez 
PINB, jako organ administracji rządowej od każdej pełnej lub zaczętej strony  

5 zł  

Zwolnione  
załącznik 
cz. IV, kol. 4 

pkt 3 
jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, 
wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu 

 

pkt 4 
jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 
ustawy 

 

 

Obliczenie opłaty skarbowej za przyjęcie zawiadomienie o zakończeniu budowy - wypełnia inwestor lub 
osoba przez niego upoważniona  

Przedmiot opłaty skarbowej 
Stawka opłaty 

skarbowej 
Dane do 

obliczenia 
m

2
/szt
. 

Kwota w zł 

warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, 
myjnie samochodowe, garaże do pięciu stanowisk 
włącznie, place składowe, postojowe i parkingi oraz 
obiekty magazynowe będące budynkami 
składowymi, chłodniami, hangarami i wiatami - 
przeznaczone na prowadzenie działalności 
gospodarczej innej niż rolnicza 
i leśna (kat. XVII, XXII, XVIII) 

za każdy m
2
 

powierzchni użytkowej 
– 0,25 zł  

(max. 134,75 zł) 

 m
2
 

 

place składowe, postojowe i parkingi oraz obiekty 
magazynowe będące budynkami składowymi, 
chłodniami, hangarami i wiatami - służące celom 
gospodarczym w gospodarstwie rolnym 
(kat. XXII, XVIII) 

3,5 zł  za każdy  szt. 

 

budynki kolejowe, takie jak: nastawnie, podstacje 
trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice 
przejazdowe i myjnie taboru kolejowego* 
(kat. XVIII) 

12 zł   za każdy  szt. 

 

stawy rybne (kat. XXIV) 28 zł   za każdy  szt.  

* organem właściwym do przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy realizowanej na obszarze kolejowym 
jest wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego 

 
 
 
 

…................................................................................. 
                (podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej) 

 
Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino: BANK PEKAO S.A. I/o Nr rachunku 
bankowego 61 1240 3855 1111 0010 1241 6308, ul. 1-go Maja 16,  74-100 Gryfino, natomiast oryginalny 
dowód wpłaty lub potwierdzenie dokonania przelewu dołączyć do wniosku. 
 

TERMINY:  
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku, zawiadomienia lub dokumentu 
w tutejszym organie. 


