
§ 1. 1. Za ka˝dà stron´ odpisu, zaÊwiadczenia, wy-
ciàgu lub innego dokumentu wydawanego na wnio-
sek na podstawie akt sprawy sàdowoadministracyjnej
oraz za stwierdzenie prawomocnoÊci pobiera si´ op∏a-
t´ kancelaryjnà w kwocie 10 z∏.

2. Za kopie i wydruki dokumentów z akt sprawy sà-
dowoadministracyjnej wydawane na wniosek pobiera
si´ op∏at´ kancelaryjnà w kwocie 2 z∏ za ka˝dà stron´
kserokopii lub wydruku.

3. Je˝eli dokument, jego kopia lub wydruk mo˝e
byç wydany po usuni´ciu z jego treÊci danych osobo-
wych lub innych danych obj´tych tajemnicà prawnie
chronionà, op∏at´ kancelaryjnà pobiera si´ w kwocie: 

1) 15 z∏ za stron´ dokumentu, o którym mowa
w ust. 1;

2) 3 z∏ za stron´ kopii lub wydruku, o których mowa
w ust. 2.

4. Ka˝dà rozpocz´tà stron´ liczy si´ za ca∏à.

5. Je˝eli dokument, o którym mowa w ust. 1, jest
sporzàdzony w j´zyku obcym lub zawiera tabel´, po-
biera si´ op∏at´ kancelaryjnà w podwójnej wysokoÊci.

§ 2. Op∏at´ kancelaryjnà za odpis orzeczenia z uza-
sadnieniem dor´czony na skutek wniosku o sporzà-
dzenie uzasadnienia orzeczenia, zg∏oszonego w termi-
nie siedmiu dni od og∏oszenia orzeczenia albo dor´-
czenia odpisu sentencji orzeczenia, pobiera si´ w kwo-
cie 100 z∏.

§ 3. Op∏at´ kancelaryjnà za odpisy, wyciàgi, kopie
i wydruki oraz zaÊwiadczenia i inne dokumenty wyda-
wane na podstawie zbiorów gromadzonych i prowa-
dzonych w sàdzie poza aktami sprawy pobiera si´ od-
powiednio w wysokoÊci okreÊlonej w § 1.

§ 4. Je˝eli wniosek o wydanie dokumentu, jego ko-
pii lub wydruku zosta∏ z∏o˝ony przed wejÊciem w ˝ycie
rozporzàdzenia, op∏at´ kancelaryjnà pobiera si´ w do-
tychczasowej wysokoÊci.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 16 grudnia 2003 r.

w sprawie wysokoÊci oraz szczegó∏owych zasad pobierania wpisu w post´powaniu 
przed sàdami administracyjnymi

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. — Prawo o post´powaniu przed sàdami admi-
nistracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Wpis stosunkowy zale˝y od wysokoÊci nale˝-
noÊci pieni´˝nej obj´tej zaskar˝onym aktem i wynosi:

1) do 10 000 z∏ — 4 % wartoÊci przedmiotu zaskar˝e-
nia, nie mniej jednak ni˝ 100 z∏;

2) ponad 10 000 z∏ do 50 000 z∏ — 3 % wartoÊci przed-
miotu zaskar˝enia, nie mniej jednak ni˝ 400 z∏;

3) ponad 50 000 z∏ do 100 000 z∏ — 2 % wartoÊci
przedmiotu zaskar˝enia, nie mniej jednak ni˝ 
1 500 z∏;

4) ponad 100 000 z∏ — 1 % wartoÊci przedmiotu za-
skar˝enia, nie mniej jednak ni˝ 2 000 z∏ i nie wi´cej
ni˝ 100 000 z∏.

§ 2. 1. Wpis sta∏y bez wzgl´du na przedmiot za-
skar˝onego aktu lub czynnoÊci wynosi w sprawach:

1) skarg na postanowienia wydane w post´powaniu
administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczajà-
cym — 100 z∏;

2) skarg na akty lub czynnoÊci z zakresu administracji
publicznej dotyczàce uprawnieƒ lub obowiàzków
wynikajàcych z przepisów prawa — 200 z∏;

3) skarg na akty prawa miejscowego organów jedno-
stek samorzàdu terytorialnego i terenowych orga-
nów administracji rzàdowej — 300 z∏;



4) skarg na akty organów jednostek samorzàdu tery-
torialnego i ich zwiàzków, inne ni˝ akty prawa
miejscowego, podejmowane w sprawach z zakre-
su administracji publicznej — 300 z∏;

5) skarg na akty nadzoru nad dzia∏alnoÊcià organów
jednostek samorzàdu terytorialnego — 300 z∏;

6) skarg na bezczynnoÊç organów administracji pu-
blicznej — 100 z∏;

7) za˝aleƒ na postanowienia wojewódzkich sàdów
administracyjnych — 100 z∏.

2. Wpis sta∏y wynosi w sprawach skarg dotyczà-
cych koncesji, zezwoleƒ lub pozwoleƒ na prowadzenie
dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie:

1) budowy i eksploatacji autostrad p∏atnych oraz
dróg ekspresowych — 10 000 z∏;

2) energetyki — 10 000 z∏;

3) transportu lotniczego, kolejowego i morskiego —
10 000 z∏;

4) radiofonii i telewizji — 10 000 z∏;

5) publicznego obrotu papierami wartoÊciowymi —
10 000 z∏;

6) dzia∏alnoÊci bankowej — 10 000 z∏;

7) ubezpieczeƒ bezpoÊrednich i reasekuracji —
10 000 z∏;

8) funduszy emerytalnych — 10 000 z∏;

9) funduszy inwestycyjnych — 10 000 z∏;

10) wytwarzania wyrobów spirytusowych i tytonio-
wych — 8 000 z∏;

11) obrotu hurtowego napojami alkoholowymi —
8 000 z∏;

12) kasyn gry — 10 000 z∏;

13) innych gier losowych i zak∏adów wzajemnych —
8 000 z∏;

14) ∏àcznoÊci, w tym telekomunikacji, bez us∏ug pocz-
towych — 8 000 z∏;

15) us∏ug pocztowych — 1 000 z∏;

16) ochrony osób i mienia — 5 000 z∏; 

17) us∏ug detektywistycznych — 5 000 z∏;

18) obrotu dewizowego — 5 000 z∏;

19) prawa celnego — 5 000 z∏;

20) produkcji i obrotu hurtowego Êrodkami farmaceu-
tycznymi — 3 000 z∏;

21) aptekarstwa i zak∏adów opieki zdrowotnej — 
1 000 z∏;

22) ˝ywnoÊci i ˝ywienia — 1 500 z∏;

23) geologii i górnictwa — 1 000 z∏;

24) kultury, edukacji i wychowania — 1 000 z∏;

25) sportu, turystyki i rekreacji — 1 000 z∏;

26) utrzymywania czystoÊci i porzàdku — 800 z∏;

27) w pozosta∏ym zakresie — 500 z∏.

3. Wpis sta∏y wynosi w sprawach skarg, nieobj´-
tych wpisem stosunkowym, z zakresu:

1) budownictwa i architektury — 500 z∏;

2) zagospodarowania przestrzennego — 500 z∏;

3) ochrony Êrodowiska i przyrody — 200 z∏;

4) gospodarki wodnej — 300 z∏;

5) nieruchomoÊci — 200 z∏;

6) rolnictwa i leÊnictwa — 200 z∏;

7) ewidencji ludnoÊci i dowodów osobistych —
100 z∏;

8) cudzoziemców, paszportów i wiz — 300 z∏;

9) aktów stanu cywilnego i obywatelstwa — 100 z∏;

10) kombatantów — 100 z∏;

11) w∏asnoÊci przemys∏owej — 1 000 z∏;

12) zobowiàzaƒ podatkowych — 500 z∏;

13) prawa celnego — 500 z∏.

4. Wpis sta∏y w sprawach skarg dotyczàcych
uprawnieƒ do wykonywania okreÊlonego zawodu,
czynnoÊci lub zaj´ç, bez wzgl´du na ich rodzaj i cha-
rakter, wynosi 200 z∏.

5. Wpis sta∏y w sprawach skarg dotyczàcych po-
stanowienia lub decyzji wydanych w trybie wznowie-
nia post´powania administracyjnego, stwierdzenia
niewa˝noÊci, uchylenia lub zmiany albo wygaÊni´cia
aktu, bez wzgl´du na przedmiot sprawy, pobiera si´
w wysokoÊci 200 z∏.
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6. W sprawach skarg niewymienionych w ust. 1—5
wpis sta∏y wynosi 200 z∏.

§ 3. Wpis od skargi kasacyjnej oraz od skargi
o wznowienie post´powania wynosi po∏ow´ wpisu od
skargi, nie mniej jednak ni˝ 100 z∏.

§ 4. Wpis sta∏y od wniosku o wszcz´cie post´po-
wania, bez wzgl´du na przedmiot sprawy, wynosi
100 z∏.

§ 5. 1. Przy uiszczaniu wpisu — zarówno gotówkà
do kasy w∏aÊciwego sàdu administracyjnego, jak i na
rachunek bankowy tego sàdu — nale˝y wskazaç tytu∏

wp∏aty, rodzaj pisma, od którego wpis jest uiszczany,
oraz sygnatur´ akt sàdowych.

2. Wpis sta∏y od skargi wnoszonej przez adwokata
lub radc´ prawnego uiszcza si´ na wezwanie w spo-
sób okreÊlony w ust. 1, po przekazaniu skargi sàdowi.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 16 grudnia 2003 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozk∏adania na raty oraz cofania odroczenia
lub roz∏o˝enia na raty nieuiszczonych nale˝noÊci sàdowych orzeczonych w post´powaniu 

przed sàdem administracyjnym

Na podstawie art. 229 § 2 ustawy z dnia 30 sierp-
nia 2002 r. — Prawo o post´powaniu przed sàdami ad-
ministracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie dotyczy nale˝noÊci z tytu∏u
nieuiszczonych kosztów sàdowych oraz grzywien
orzeczonych w post´powaniu przed sàdem admini-
stracyjnym, z wyjàtkiem grzywny, o której mowa
w art. 154 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Pra-
wo o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi,
zwanych dalej „nale˝noÊciami sàdowymi”.

§ 2. 1. Umorzenie nale˝noÊci sàdowych mo˝e na-
stàpiç z urz´du lub na wniosek d∏u˝nika. 

2. Odroczenie zap∏aty lub roz∏o˝enie na raty nale˝-
noÊci sàdowych mo˝e nastàpiç na wniosek d∏u˝nika.

3. Okres odroczenia zap∏aty lub roz∏o˝enia na raty
nale˝noÊci sàdowych nie mo˝e przekraczaç trzech lat.

§ 3. Nale˝noÊci sàdowe mogà byç umorzone na
wniosek d∏u˝nika w cz´Êci lub w ca∏oÊci, je˝eli d∏u˝-
nik wyka˝e, ˝e z uwagi na swojà sytuacj´ rodzinnà,
majàtkowà i wysokoÊç dochodów nie jest w stanie
ich uiÊciç, a Êciàgni´cie nale˝noÊci w drodze egzeku-
cji spowodowa∏oby dla d∏u˝nika lub jego rodziny
nadmierne obcià˝enie majàtkowe lub inne ci´˝kie
skutki.

§ 4. Nale˝noÊci sàdowe mogà byç z urz´du umo-
rzone w cz´Êci lub w ca∏oÊci, je˝eli:

1) egzekucja ich okaza∏a si´ bezskuteczna, a ponow-
ne jej wszczynanie by∏oby bezcelowe;

2) wszcz´cie egzekucji okaza∏o si´ niemo˝liwe albo
by∏oby bezcelowe wobec stwierdzenia, ˝e kwota
uzyskana z egzekucji nie pokry∏aby kosztów egze-
kucyjnych.

§ 5. 1. Zap∏ata nale˝noÊci sàdowych mo˝e byç od-
roczona lub roz∏o˝ona na raty, je˝eli natychmiastowe
ich Êciàgni´cie by∏oby po∏àczone z niewspó∏miernymi
trudnoÊciami lub powodowa∏oby dla d∏u˝nika nad-
mierne obcià˝enie majàtkowe lub inne ci´˝kie skutki.

2. Roz∏o˝enie na raty lub odroczenie zap∏aty mo˝e
byç cofni´te w razie ustalenia, ˝e uiszczenie nale˝no-
Êci sàdowych mo˝e nastàpiç we wczeÊniejszym termi-
nie, a tak˝e w razie niezap∏acenia którejkolwiek raty
w terminie.

§ 6. 1. Organem uprawnionym do rozstrzygni´cia
w przedmiocie umorzenia, roz∏o˝enia na raty lub od-
roczenia zap∏aty nale˝noÊci sàdowych jest prezes tego
wojewódzkiego sàdu administracyjnego, który orzeka∏
w sprawie w pierwszej instancji.

2. Prezes sàdu, o którym mowa w ust. 1, jest w∏a-
Êciwy równie˝ do rozstrzygania w przedmiocie cofni´-


