Informacja na temat opłat skarbowych i płatności
Opłaty skarbowe od zezwolenia na działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące,
wydanego na podstawie przepisów Prawa atomowego:
1. na przechowywanie materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego
paliwa jądrowego, łącznie z ich transportem na własny użytek lub na stosowanie w jednostce
organizacyjnej źródeł promieniotwórczych, materiałów jądrowych, urządzeń zawierających źródła
promieniotwórcze lub wytwarzających promieniowanie jonizujące oraz na zamierzone podawanie
substancji promieniotwórczych ludziom i zwierzętom w celu medycznej lub weterynaryjnej
diagnostyki, leczenia lub badań naukowych, albo na uruchamianie pracowni, w których mają być
stosowane źródła promieniowania jonizującego, w tym pracowni rentgenowskich

209 zł

2. na stosowanie poza jednostką (w terenie) źródeł promieniotwórczych i materiałów jądrowych oraz
urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub wytwarzających promieniowanie jonizujące, albo
na obrót materiałami jądrowymi, źródłami promieniotwórczymi lub urządzeniami zawierającymi źródła
promieniotwórcze oraz na transport materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych oraz
wypalonego paliwa jądrowego (poza transportem na własny użytek, o którym mowa w pkt 1) oraz na
instalowanie i obsługę urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz uruchamianie urządzeń
wytwarzających promieniowanie jonizujące

514 zł

3. na wytwarzanie, przetwarzanie materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych,
wypalonego paliwa jądrowego, wzbogacanie izotopowe oraz na produkowanie urządzeń zawierających
źródła promieniotwórcze, jak również na zamierzone dodawanie substancji promieniotwórczych w
procesie produkcyjnym wyrobów powszechnego użytku i wyrobów medycznych, na obrót tymi
wyrobami oraz na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywóz z tego terytorium wyrobów
powszechnego użytku, wyrobów medycznych, do których dodano substancje promieniotwórcze oraz
na budowę, rozruch, eksploatację (próbną lub stałą) oraz na zamknięcie lub likwidację obiektów
jądrowych, składowisk odpadów promieniotwórczych, przechowalników i składowisk wypalonego
paliwa
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1023 zł
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W przypadku wydania zezwolenia na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji – za każdy
rodzaj działalności

100%
stawki
określonej
od
zezwolenia

przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego zezwolenia, jeżeli:
1.
dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności

50%
stawki
określonej
od
zezwolenia

treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności

100%
stawki
określonej
od
zezwolenia

2.
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Opłatę skarbową należy kierować
na rachunek:

Płatności z zagranicy należy kierować
na rachunek:

60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

IBAN: IBAN_PL60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43,
00-691 Warszawa
dopisek: opłata skarbowa od zezwolenia

Jednostki organizacyjne zwolnione z opłat skarbowych zobowiązane są do podania podstawy prawnej tego zwolnienia.

3

