http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=126771

Wykaz należnych opłat zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada
2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2012 r. poz. 1282)
Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto
urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio
w kasie urzędu na konto:
Miasto Tychy
rachunek 13 1020 2528 2252 0999 9999 9999
PKO Bank Polski SA – Centrum Korporacyjne w Tychach
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
1.

Pozwolenia na budowę:
 budynek przeznaczony na wykonywanie w nim działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:
2
za każdy m pow. użytkowej - 1,00 zł. (nie więcej niż 539,00 zł.),
 budynek służący celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 14,00 zł
 inny budynek - 48,00 zł
 studnia oraz urządzenia do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 20,00 zł
 budowla związana z produkcją rolną - 112,00 zł
 sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplne oraz drogi,
z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi - 2.143,00 zł
 sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe o długości do
1 kilometra - 105,00 zł
 Inna budowla - 155,00 zł
 w przypadku przebudowy lub remontu obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych opłata
skarbowa wynosi 50% stawek określonych w pkt. 1,
 w przypadku wydania decyzji odmownej 10 zł
 w przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty
skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku,
 w przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany
wymieniony powyżej, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie,
 za zatwierdzenie projektu budowlanego – 47,00 zł
 za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu
lub kopii: 17,00 zł. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu
lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 wydanie pozwolenia na rozbiórkę podlega opłacie skarbowej w wysokości – 36,00 zł.

2. Instalacja gazowa: 91,00 zł za wydanie pozwolenia na budowę,
 10,00 zł za wydanie decyzji odmownej,
 45,50 zł za wydanie pozwolenia na przebudowę
3. Rejestracja dziennika budowy: 26,00 zł
4. Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali 17,00 zł

Nie podlegają opłacie skarbowej czynności urzędowe w sprawach budownictwa
mieszkaniowego.
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